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مقدمة:

يوجـد إتفـاق بـني مختلـف إتجاهـات التنظـري السوسـيولوجى، عـىل أننـا نعيـش ىف عـرص 

التفكيـك، حيـث إنتهـى عـرص الكيانـات الكبـرية واملتامسـكة، سـواء عـىل مسـتوى الواقع املـادى أو 

عـىل املسـتوى املعنـوى والنظريـات.  تأكيـداً لذلك أنـه إذا كان تنظري ما بعد الحداثـة قد غابت عنه 

الرسديـات الكـربى، فـإن واقـع العوملـة، املناظـر لعـرص مـا بعـد الحداثـة، عـىل صعيد املعاىن، شـهد 

تفكيـك الوحـدات املتامسـكة عـىل مختلـف املسـتويات.  فقـد إنتـرشت الفرديـة والتجزئـة أو لنقل 

الذريـة عـىل كل السـاحات، فالعائلـة التـى كانـت متامسـكة إنهارت، وسـقطت آليـات الحفاظ عىل 

متاسـكها، ونتيجـة لذلـك إرتفعـت معـدالت الطـالق.  بـل إنـا الحظنـا العزوف عـن الـزواج واالقبال 

عـىل تشـكيل األرس، وتفضيـل البقـاء عنـد مسـتوى الحيـاة الفردية، حيـث أصبح ىف إمـكان الفرد ىف 

إطارهـا أن يكـون قـادرا عـىل إشـباع حاجاتـه األساسـية مبـارشة من السـوق دون الحاجـة ألرسة.  

وبنفـس املنطـق تبدلـت العالقـات االجتامعيـة، التى كانـت ذات طبيعة جامعية باألسـاس، 

تسـتند إىل عواطـف ومشـاعر الجامعـة التـى تتحقـق هـذه العالقـات عـىل سـاحتها.  سـواء كانـت 

الجامعـة القرابيـة أو جامعـة األصدقـاء أو حتـى جامعـة العمـل، وحلـت محلهـا العالقـات ذات 

الطبيعـة املنفعيـة واملصلحيـة، وهـى عالقـات ال تعـرب عـن عواطـف جامعيـة، بقـدر مـا تعـرب عـن 

مطامـع فرديـة أنانيـة ينشـدها أطـراف العالقـة مـن تأسيسـها.  وإىل جانـب أن العالقـات الجامعية 

ذات طبيعـة تجميعيـة، لكونهـا تعمل عىل أن يشـكل األفراد املتناثرون جامعـات، ومن ثم فمضامني 

هـذه العالقـات تتصـف بالدوام واالسـتمرار.  فإننا نجـد أن العالقات الفرديـة التجزيئية ذات طبيعة 

مؤقتـة، تنتهـى مبجـرد أن تبـدأ، أو مبجـرد أن يتحقـق الهـدف منهـا.  وإذا كانت العالقـات الجامعية 

تعمـل عـىل تشـكيل املجتمع الواسـع، فـإن العالقات الفرديـة النفعية تعمل عـىل تفكيك الجامعات 

إىل أفـراد، يتجمعـون إىل جانـب بعضهـم البعـض، ويشـكلوا منوذجـاً أو منطـا جديداً مـن التجمع أو 

املجتمع. 

وتؤكـــد تفاعـــالت العوملـــة هـــذه النزعـــة إىل التفكيـــك، حيـــث تعمـــل العوملـــة 

بإتجـــاه تجانـــس وتداخـــل عاملـــى عـــىل األصعـــدة الثقافيـــة والسياســـية واالقتصاديـــة،  تأكيـــدا 

     مقدمة       



النظرية االجتامعية وقضايا املجتمع «آليات التامسك االجتامعي»٨

لذلـك أنهـا إذا كانـت ترغـب ىف تحقيـق تجانس عاملى عىل الصعيد الثقاىف، فإنها تسـتهدف تأسـيس 

حالـة مـن املسـاواتية الثقافيـة، حيـث ميتلـك كل فـرد ذات املعطيـات الثقافيـة واملعرفيـة، ومن ثم 

يصبـح مكتـف بذاتـه ثقافيـا، وليـس ىف حاجـة إىل اآلخـر.  وحتـى تنجـح العوملـة ىف تحقيـق هـذه 

الحالـة مـن املسـاواتية الثقافيـة، فإنـه كان عليهـا أن نعمـل بإتجـاه تفكيـك الثقافـة القوميـة، حتى 

ال تشـكل آليـة لتامسـك املجتمـع القومـى، بحيـث يـؤدى تفكيـك الثقافـة القوميـة وسـقوطها إىل 

تفكيـك املجتمـع.  باإلضافـة إىل رضب الثقافـات املحليـة ىف مقتـل، مـن خـالل ترسيب معـاىن وقيم 

غريبـة عليهـا ومضـادة لهـا، تفـرض تحللهـا مـن الداخـل ومـن الطبيعـى أن يـؤدى تفكيـك الثقافـة 

القوميـة والثقافـات املحليـة، إىل إفتقادهـا القـدرة عـىل تأكيـد متاسـك املجتمـع ومـن ثـم الدفـع 

بإتجـاه تفكيكـه، وهـى الحالـة التـى تقـود إىل التفكيـك االقتصـادى والسـياىس واالجتامعى.  

بيـد أن عمليـة التفكيك التـى تتعرض لها املجتمعات ىف واقعها املـادى بفعل آليات العوملة، 

ليسـت قـدراً مفروضـا الراد لقضائه، حيث ميكـن للمجتمعات القومية أن تعمـل هى األخرى آلياتها 

الحضاريـة، للحفـاظ عـىل وحدة ومتاسـك بنيتهـا.  إرتباطا بذلـك فإننا نجد أنفسـنا ىف مواجهة أربعة 

آليـات أساسـية، تعمل جميعها ىف إتجاه تأكيد التامسـك االجتامعى.  وتتمثـل اآللية األوىل ىف الدين، 

الـذى يضـم املعـاىن املوحـى بها من العـامل اآلخر، والتـى أوحى بها لتنظيـم التفاعـل الواقعى للبرش، 

وإذا كان كل مجتمـع يحتـاج إىل إعتقـاد وإميان، فإن املعاىن املتضمنة فيهام تعمل ىف إتجاهني لتأكيد 

التامسـك االجتامعـى بـني البرش.  فهـى من ناحية توجه غالبية أفراد املجتمع شـطر توجه واحد، هو 

اللـه الخالـق لهـذا الكـون، والذى فرض علينا عبادته، عىل أسـاس مـن التوازى واملسـاواة، يضاف إىل 

ذلـك فـإن املعـاىن الدينيـة توفـر نوعاً مـن التامسـك األفقى بني البـرش وبعضهم البعـض ىف املجتمع، 

طاعة لنداء قيم ومعاىن التسـامح والتضامن، واالسـتقامة والحفاظ عىل إسـتقرار املجتمع.  وإذا كان 

الديـن معنـى أساسـاً بتحقيق التامسـك االجتامعى، فـإن تناحر أبنـاء األديان أو املذاهب، من شـأنه 

أن ينـرش الفـوىض ىف املجتمـع ويهز االسـتقرار االجتامعـى.  كذلك فإن التطـرف بالدين حتى العنف 
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غالبيـة  أن  نجـد  لذلـك  واالسـتقامة.   والتضامـن  التسـامح  ومعـاىن  قيـم  عـىل  يقـىض  واالرهـاب 

ومتاسـكها.  إسـتقرارها  تهـدد  ألنهـا  املرضيـة،  الظواهـر  هـذه  وتحـارب  ترفـض  املجتمعـات 

وتشـكل الثقافـة اآلليـة الثانيـة التـى تحافـظ عـىل إسـتقرار املجتمـع، وإذا كان الديـن قـد 

أوحـى بـه اللـه إلينـا من رحـم الغيب، فـإن الثقافة قد تشـكلت وصدرت عـن  رحم املجتمـع، وإذا 

كان الديـن يفـرض تنظيـام معينا عـىل املجتمع، وعىل األفراد سـلوكيات محـددة، إذا مل يطعها البرش  

فسـوف يواجهـون عقابهـم ىف الحيـاة الدنيـا واآلخـرة.  فـإن الدين يشـكل ىف ذات الوقـت قاعدة أو 

مرجعيـة للمجتمـع، فالحـالل والحـرام الدينـى هـو ىف الغالب الصـواب والخطأ الثقـاىف.  وإذا كانت 

الثقافـة قـد ظهـرت متطـورة مـع تطـور املجتمـع، فإننـا نجـد أنهـا كأحـد مكونـات املجتمـع يعـاد 

إنتاجهـا ىف كل فـرتة مـن فـرتات تاريـخ املجتمـع، وذلـك لكونهـا هـى التـى تنظـم تفاعـل البرش مع 

بعضهـم البعـض ىف مختلـف مجـاالت الحيـاة االجتامعيـة.  حيـث يعيد البـرش يعيـدون إنتاجها من 

خـالل تفاعلهـم االجتامعـى مـع بعضهـم البعـض، أثنـاء ذلـك ميىل عليهـم هـذا التفاعـل – بإعتباره 

أصبـح يعـرب عـن العقـل الجمعـى - تعديـل بعـض معـاىن الثقافـة وقواعدهـا أو إسـتبدالها بأخـرى، 

أو حتـى إبتـكار معـاىن وقواعـد جديـدة.  وهـو األمـر الـذى يشـري إىل حالـة مـن التفاعـل الجـدىل 

بـني املجتمـع وثقافتـه، وهـو التفاعـل الـذى يـؤدى إىل تطويـر كليهـام، لتصبـح الثقافة اكـرث فاعلية 

واملجتمـع أكرث متاسـكاً. 

وإذا كان الديـن كأحـد اآلليـات التـى منحتهـا العناية األلهيـة للمجتمع، لتنظيـم التفاعل ىف 

إطـاره، فـإن الثقافـة تعـد اآلليـة التـى يبتكرهـا املجتمـع لتحافظ عـىل متاسـكه، فهى مـن صناعته، 

ويعنـى ذلـك أن النظـام السـياىس أو الدولـة ىف أى مجتمـع مـن املجتمعـات، هـى املسـئولة عـن 

تطويـر اآلليـات التـى تحافـظ بهـا عـىل متاسـك املجتمـع وتأكيـد إسـتقراره.  وإذا كانـت الدولـة 

قـد طـورت تاريخيـا الجيـش ىف محاولـة للحفـاظ عـىل بقـاء املجتمـع متامسـكا ضـد أى أعتـداء أو 

عـدوان خارجـى، وإذا كانـت قـد طـورت أجهـزة الرشطـة مـن أجـل الحفـاظ عـىل األمـن الداخـىل 

تحقيقـا لنفـس الهـدف، وإذا كانـت قـد طـورت االعـالم – ىف آلياتـه القوميـة – العـالم املواطـن 

     مقدمة       
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مبـا يحـدث ىف مجتمعـه حتـى يظـل مرتبطـا بـه. إضافـة إيل تنويـر الـرأى العـام، املعـرب عـن العقـل 

الجمعـى للمجتمـع، حتـى يصبـح املجتمـع واعيـا بصـورة دامئـة باملخاطر التـى تتهـددة.  إىل جانب 

ذلـك فإنـه نظـراً لطبيعـة التنميـة اللليرباليـة التـى يقودهـا القطـاع الخـاص، فقد إتسـعت مسـاحة 

التهميـش االجتامعـى، الـذى أصـاب فئـات كثـرية ىف املجتمـع، والتـى بـرز وجودهـا منشـقة عنـه، 

إقتصاديـا أو ثقافيـا أو إجتامعيا وسياسـيا، حيـث يعنى وجودها أن املجتمع بدأ يعاىن من تشـققات 

ىف جـدران بنائـه، وهـى األوضـاع التـى دفعـت الدولة لتبنـى سياسـات الحامية االجتامعيـة.   تعبريا 

عـن توجهـات أخالقيـة وعواطـف جمعيـة، وذلـك بهـدف العمـل بإتجاه متكـني املهمشـني، وتطوير 

الربامـج والسياسـات التـى تسـاعد ىف إدماجهـم ىف املجـرى الرئيـىس للمجتمـع،  ومـن ثـم إسـتعادة 

متاسـكه، قـد تقـوم الدولة بتطوير هذه السياسـات مبفردهـا، أو قد تتجه إىل تأسيسـها وتفعيلها من 

خـالل تنظيـامت املجتمـع املـدىن أو القطـاع الخـاص، أو إسـتناداً إىل الرشاكـة الثالثية بينهـم، إضافة 

إىل الجامهـري املسـتهدف إدماجها.  

ذلـك يعنـى أن آليـات التامسـك االجتامعى تصدر عـن مصادر عديدة، وتسـعى جميعها إىل 

الحفـاظ عـىل بقـاء املجتمـع مسـتقراً ومتامسـكا حتى يـؤدى أدواره بفاعليـة ىف نطاق نظـام عاملى، 

ميـوج بقـدر هائـل مـن ظـروف التفكيـك وعواملـه، وهـى قضايـا حاولنـا تطويـر حـوار بشـأنها من 

خالل فصـول هـذا الكتاب. 

               والله املوفق أوالً وأخرياً 

                                                                                   عىل ليلة

                                                                            الرحاب ىف يناير ٢٠١٥
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الفصل األول

املتغريات املتصلة بالتامسك اإلجتامعى

وآليات إستعادته

متهيد

     أصبحـت قضيـة الحفـاظ عـىل التامسـك اإلجتامعـى مـن القضايـا املحوريـة ىف عرصنـا 

الحـارض، وذلـك بإعتبـار أن املجتمـع القومـى يتعـرض ألمناط ومسـتويات مـن الضغـوط التى تهدد 

وجـوده ومتاسـكه، وتدفعـه إىل مواجهـة مصري التفـكك والتشـظى.  وإذا كانت املجتمعـات القومية 

ىف نظامنـا العاملـى تعيـش ىف ظـل حالـة مـن عـدم التجانـس ىف تكوينهـا الدميوجـراىف واإلجتامعـى، 

وهـو مـا يعنـى أن هـذه املجتمعـات تتشـكل مـن جامعـات مختلفة عىل أسـاس دينـى أو عرقى أو 

إجتامعـى أو إقتصـادى أو ثقـاىف.  فإن مثل هذه األوضاع تحمل ىف وطياتها خطورة التشـظى وإنهيار 

التامسـك اإلجتامعـى بسـبب تحول الخالفـات بني هذه الجامعـات إىل تناقضات ورصاعـات، وكذلك 

بسـبب غيـاب عوامـل اإلدمـاج والصهـر اإلجتامعـى.   وهـى العوامـل التـى تؤكـد عـىل املسـاحات 

املشـرتكة بـني هـذه الجامعـات وتعمـل عـىل تقليص مسـاحات التبايـن أو التناقـض واإلختالف. 

     ذلـك يعنـى أننـا إذا تأملنـا األوضاع ىف مجتمعنا املرصى ىف الفرتة األخرية فسـوف نجد أن 

املجتمـع قـد تعـرض، وما زال يتعرض، ملتغريات كثرية تعمل عىل تفكيكة وتهدد متاسـكه.  وميكن أن 

نقسـم هذه العوامل أو املتغريات إىل متغريات داخلية وخارجية.  ىف هذا اإلطار فإننا نجد أن بعض 

الجامعـات تعيـش حالـة مـن الغـنب وعـدم الحصول عـىل الحقـوق األساسـية، األمر الـذى دفعها إىل 

العزلة عن املجتمع، وهو ما يهدد تقليص مسـاحة املواطنة لديها.  مثال عىل ذلك تخلف مسـتويات 

الوعـى والتنميـة ىف بعـض املناطـق التـى تضـم جامعـات مرصيـة، كـام هـى الحـال ىف «النوبـة» أو 

«سـيناء» مقارنـة بالتنميـة الحادثـة ىف العواصم األساسـية، كالقاهرة واألسـكندرية، أو الوجه البحرى 

والقبـىل.  حيـث نجـد أن مسـتويات التنميـة ىف هذه السـاحات منخفضة للغاية مبا ال يؤمن إشـباعاً
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للحاجـات األساسـية ملواطنيهـا، األمـر الـذى يسـبب ضعـف روابطهـا باملجتمـع، ومـن ثـم تهديـد 

متاسـكه اإلجتامعـى، أو عـدم تفعيـل القانـون واإلحتـكام الدقيـق إليـه، كـام ىف حالـة الجامعـات 

املسـلمة واملسـيحية.  وكذلـك وجـود املهمشـني الفقـراء الذيـن ال يحصلـون عـىل الحـد األدىن مـن 

حقوقهـم األساسـية فيـام يتعلـق مبختلـف الفـرص اإلجتامعيـة.  األمـر الـذى يتطلب توفـري مختلف 

الفـرص لهـم أسـوه بالرشائـح التى تسـتمتع بهذه الفرص بصـورة فائضة.  ذلك أننـا ىف عرص أصبحت 

جملـة جامعـات الوطـن متتلك وعيا أساسـياً وواضحـاً بحقوقها، ومن الرضورى  إحـرتام مضامني هذا 

الوعـى والتسـليم بهـذه الحقوق. 

إضافــة إىل ذلــك توجــد املتغــريات الخارجيــة التــى تســعى لتفكيــك املجتمعــات القوميــة، 

لرتتــع قــوى العوملــة عــىل ســاحاتها بــال عوائــق أو قيــود.  ىف هــذا اإلطــار تســعى القــوى اإلقليميــة 

والعامليــة إىل تأليــب مختلــف الجامعــات لتخــرج عــىل الدولــة القوميــة.  ألن هــدف هــذه القــوى 

ــن  ــة دامئــة م ــش ىف ظــل حال ــا البعــض، لتعي ــد بعضه ــات ض ــب هــذه الجامع ــا، أو تألي إضعافه

ــار  ــا.  ىف هــذا اإلط ــى مع ــع القوم ــة واملجتم ــاف الدول ــذى يســتهدف إضع ــرصاع ال ــض وال التناق

ــذه  ــن ه ــىل.  م ــرصاع الداخ ــري ال ــريه لتفج ــات كث ــد آلي ــة تعتم ــوى الخارجي ــد أن الق ــا نج فإنن

اآلليــات إضعــاف الدولــة القوميــة سياســيا وإقتصاديــا، حتــى تظــل عاجــزة ىف مواجهــة التدخــل 

الخارجــى الــذى يســعى لتفكيــك التامســك اإلجتامعــى.  مــن هــذه اآلليــات كذلــك أن تعمــل هــذه 

القــوى بإتجــاه دفــع بعــض الجامعــات إىل مواقــف متطرفــة، تجعلهــا عــىل عتبــة مامرســة العنــف 

ــرصاع  ــرش ال ــى ينت ــا، حت ــا، أو ضــد الجامعــات األخــري إلســتنفار عدوانيته ــة إلضعافه ضــد الدول

اإلجتامعــى عــىل ســاحة املجتمــع.  أو أن تلجــأ القــوى العامليــة إىل تطويــر الوعــى الزائــف لبعــض 

الجامعــات، التــى ينبغــى أن تحصــل عليهــا، ولــو عــىل حســاب تــآكل املواطنــة.  يســاعدها ىف ذلــك 

ــة،  ــا بصــورة عادل ــع نتائجه ــة وتوزي ــة مبعــدالت كافي ــق التنمي ــة عــن تحقي ــة القومي عجــز الدول

ــرتاق  ــوى إلخ ــذه الق ــة له ــروف املواتي ــو الظ ــذا النح ــىل ه ــف ع ــلوكها الضعي ــر بس ــث توف بحي

املجتمــع، ومــن ثــم دفعهــا التامســك اإلجتامعــى بإتجــاه اإلنهيــار. 

وحتـــى ميكـــن أن نحافـــظ عـــىل التامســـك اإلجتامعـــى للمجتمـــع، فإنـــه مـــن 
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الــرضورى اإلنشــغال بإصــالح البيــت القومــى مــن الداخــل، إصالحــه مــن الناحيــة السياســية، عــن 

ــه وكامــل نضجــة.   ــق غايات ــرياً، بإتجــاه تحقي ــذى تأخــر كث ــع التحــول الدميوقراطــى ال ــق دف طري

إضافــة إىل اإلصــالح التنمــوى واإلقتصــادى الــذى يبــدأ باملواجهــة الحاســمة للفســاد، والعمــل عــىل 

تحقيــق التنميــة املتوازنــة لــكل خريطــة املجتمــع، وتوزيــع عائدهــا عــىل أفــراد املجتمــع وليــس 

جامعاتــه مبــا يحقــق املواطنــة الكاملــة ويعمــق عواطفهــا ىف نفــوس البــرش.  يضــاف إىل ذلــك أن 

ــة واملؤسســات  ــن األرسة واملؤسســات التعليمي ــداء م ــة إبت ــل مؤسســات التنشــئة اإلجتامعي تعم

ــة.  بإعتبارهــا صيغــة مشــرتكة ينبغــى أن تشــكل  ــد عــىل املواطن ــة واإلعــالم بإتجــاه التأكي الديني

مرجعيــة أساســية، محوريــة ووحيــدة لــكل أفــراد وجامعــات املجتمع.  ذلــك أن املواطنة املتســاوية 

الحقــوق واإللتزامــات، هــى وحدهــا القــادرة عــىل الحفــاظ عــىل متاســك املجتمــع.  يســاعدها ىف 

ذلــك القانــون القــوى والصــارم، الــذى يفــرض إحــرتام حــدود ومضامــني هــذه املواطنــة، ونعــرض ىف 

الصفحــات التاليــة بإيجــاز لهــذه القضايــا.  

أوالً: متغريات التامسك اإلجتامعى، البحث عن إطار مرجعى

حينــام يكــون املجتمــع متمتعــا بالعافيــة اإلجتامعيــة فإننــا نــدرك أن الــرشوط األساســية 

ــع  ــة املجتم ــرشوط أن بني ــذه ال ــر ه ــى توف ــث يعن ــة، حي ــرة وقامئ ــى متوف ــك اإلجتامع للتامس

متامســكة إىل حــد كبــري.  وذلــك بغــض النظــر عــن التنوعــات القامئــة ىف إطــاره.  فنــادراً 

ــىل  ــا ع ــاوز عدده ــث ال يتج ــل، حي ــس الكام ــن التجان ــة م ــع بحال ــى تتمت ــات الت ــى املجتمع ه

صعيــد نظامنــا العاملــى عــدد اصابــع اليــد الواحــدة.  إذ نجــد أن غالبيــة املجتمعــات عــىل 

ــة  ــة «القبلي ــة واإلجتامعي ــة والثقافي ــة والعرقي ــد العاملــى تتشــكل مــن املجموعــات الديني الصعي

ــكان أو ذات  ــا تســكن ذات امل ــا ألنه ــع بعضه ــد تجمعــت هــذه التجمعــات م ــة».  وق أو العائلي

األرض.  ونظــراً لوجــود هــذه التجمعــات وتفاعلهــا مــع بعضهــا البعــض فقــد طــورت نوعــني مــن 

الوجــود اإلجتامعــى والثقــاىف الخــاص بهــا.  النــوع األول الوجــود اإلجتامعــى الداخــىل، أو الخــاص 

ــة،  ــة الداخلي ــات اإلجتامعي ــن العالق ــبكة م ــورت ش ــد أن كل جامعــة ط ــث نج ــة، حي بالجامع

ــاء  ــة وأعض ــذه الجامع ــاء ه ــني أعض ــات ب ــبكة العالق ــة بش ــا، مقارن ــني أعضاءه ــة ب ــرث كثاف أك
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الجامعـات األخـرى.   وهـى مسـالة طبيعية إذا كان مثـة عائق عرقى أو ثقـاىف أو دينى أو إجتامعى، 

يعـوق تطويـر شـبكة كثيفـة مـن العالقـات بـني أعضـاء الجامعـات املختلفـة.  األمـر الـذى جعـل 

املنطقـة القامئـة بـني الجامعـات منطقـة هشـة مـن حيـث كثافـة العالقـات اإلجتامعية، وهـو األمر 

الـذى يشـري إىل تبلـور الحـدود بني الجامعـات(١).  

ــة  ــة بكثاف ــا الداخلي ــات عالقاته ــن الجامع ــة م ــه إذا طــورت كل جامع ــك أن ويتصــل بذل

عاليــه، فإنهــا بذلــك متتلــك بنيــة لهــا حدودهــا النســبية التــى تجعلهــا جامعــة متبلــوره ىف مقابــل 

ــة  ــة ثقافي ــور بني ــات تط ــن الجامع ــة م ــك أن كل جامع ــىل ذل ــب ع ــرى.  ويرتت ــات األخ الجامع

خاصــة بهــا، تحتــوى عــىل منظومــات القيــم التــى تتــوىل تنظيــم التفاعــل ىف إطــار مختلــف هــذه 

ــه تظهــر لــكل مــن هــذه الجامعــات حــدود وثقافــة تفصلهــا  ــة فإن الجامعــات،  وىف هــذه الحال

بطبيعــة الحــال عــن الجامعــات األخــرى املوجــودة ىف املجتمــع.  ويــزداد تبلــور بنيــة الجامعــة إذا 

تفجــر الــرصاع أو العــداوة بــني الجامعــات املشــكلة للمجتمــع، األمــر الــذى يقــود إىل مزيــد مــن 

تبلــور جامعــات املجتمــع ىف مواجهــة بعضهــا البعــض، ويــزداد األمــر ســلبية، إذا كانــت كل جامعــة 

ــات  ــة الجامع ــن ىف مواجه ــن أرض الوط ــة م ــة معين ــاحة أو منطق ــن مس ــات تقط ــن الجامع م

ــال،  ــر الذيــن يســكنون الجب ــك األكــراد والســنة والشــيعة ىف العــراق، الربب ــال عــىل ذل األخــر، مث

ــة ىف  ــل الزنجي ــان ىف املغــرب العــرىب، القبائ ــن يســكنون الصحــراء والســهول والودي والعــرب الذي

ــل الفــور ىف  ــك قبائ ــن والعــرق واألرض.  وكذل ــث الدي ــف مــن حي ــى تختل ــوب الســودان، الت جن

غــرب الســودان والبجــا ىف رشق الســودان، كذلــك الشــيعة ىف منطقــة اإلحســاء باململكــة العربيــة 

الســعودية، ىف مقابــل الســنة الذيــن يشــغلون بقيــة أرض اململكــة (٢).  وهــو مــا يعنــى أن مثــة 

ظــروف قــد تتشــكل ثــم تقــود إىل عزلــة الجامعــات عــن بعضهــا البعــض، وكــام أرشت فــإن هــذه 

الصيغــة تعــد صيغــة قامئــة عــىل الصعيــد العاملــى.  

ــات  ــدود الجامعـ ــد حـ ــة أو تحديـ ــتند إىل العزلـ ــن املسـ ــذا التبايـ ــم هـ ــه برغـ ــري أنـ غـ

بالنظـــر إىل بعضهـــا البعـــض، فـــإن هـــذه الجامعـــات تندمـــج مـــع بعضهـــا البعـــض ىف 

هـــذه  وأن  قامئـــة.   ليســـت  اإلنعـــزال  حـــدود  أن  نجـــد  بحيـــث  املجتمعـــات.   بعـــض 
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الجامعـات تشـكل ىف جملتهـا كتلـة واحـدة إىل حـد كبـري األمـر الـذى يدفـع إىل تشـكيلها ملجتمـع 

واحـد متامسـك يقـرتب مـن التجانـس، بحيـث تشـكل مجتمعـاً قوميـا متامسـكاً مـن طـراز مثـاىل.  

وذلـك يرجـع إىل أن مقومـات التامسـك أكـرث مـن مقومـات العزلـة والتحـدد.  وحتـى ال يصبـح 

الحديـث عامـا فإننـا إذا أخذنـا املجتمـع املـرصى منوذجـاً لتوضيـح املقـوالت التى نشـري إليهـا، فإننا 

نجـد أن املجتمـع لديـه مقومـات عديـدة للتامسـك اإلجتامعـى. 

وتشـكل األرض أو الجغرافيـا املرصيـة السـاحة التـى توجـد عليها مختلف الجامعـات.  وإذا 

كانـت األرض املرصيـة سـهلية ومنبسـطة ىف غالبهـا، فإننا نجـد أن مختلف التكوينـات موجودة عىل 

سـاحتها عـىل أسـاس مـن التداخل إىل حد كبـري، حيث نجـد أن التكوين العائـىل ىف املجتمع املرصى 

سـواء كان قبليـا أو بدينيـا، مـن منـط التكوينـات املتداخلـة، فالقبائل التـى تعيش ىف الصحـراء عادة 

مـا تكـون عـىل عالقات مـع بعضها البعـض، إضافة إىل تداخلها مـع البدنات ىف التجمعـات الزراعية، 

ومـن ثـم فاملجتمـع ال يعـرف العزلـة القبليـة أو العائليـة إىل حـد كبـري.  باإلضافـة إىل ذلـك فإننـا 

إذ تحدثنـا عـن التكويـن العرقـى فسـوف نجـد أن املجتمـع املـرصى تغيـب عنـه العرقيـة اللهـم إال 

تكوينـات محـدودة ىف منطقـة النوبـة، وهـو تكوينات تتجانس مـع الكل املـرصى ىف الناحية الدينية 

فالنوبيون يتجانسـون ىف خلفيتهم الدينية إسـالمية كانت أو مسـيحية مع بقية السـكان ىف املجتمع 

املـرصى، إضافـة إىل بعـض التكوينـات الغجرية املحـدودة، وهو ما يعنى أن مثـة تجانس عىل قاعدة 

الديـن والعـرق ىف املجتمـع املرصى (٣).  

وتشـكل الثقافـة ومنظومـات القيـم احـد أبعـاد التجانـس عـىل الصعيـد املـرصى، حقيقـة 

ان هنـاك بعـض العنـارص الثقافيـة التـى متنـح ثقافـة بعـض الجامعـات مـن الداخـل قـدراً مـن 

مالمحهـا وطبيعتهـا الخاصـة، إال أن املشـرتك ىف الثقافـة العامـة يكون أقوى إىل حد كبـري. وإذا كانت 

الثقافـة  العامـة تصـدر ىف عنارصهـا التـى تشـكل بناءهـا عـن اربعـة مصـادر، فـإن املصـدر األول 

يتمثـل ىف الديـن، حيـث يشـكل الدين جانبـا من قاعـدة الثقافة، ويتمثـل املصدر الثاىن مـن الرتاكم 

الثقـاىف املتدفـق عـرب التاريـخ، والـذى تشـارك فيـه مختلـف جامعـات املجتمـع، سـواء شـاركت ىف 
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صياغتـه أو تأسيسـه أو إنتاجـه، أو ىف اإلسـتفادة منـه.  ويتصـل املصـدر الثالـث مبنظومـات القيـم 

املتضمنـة ىف الثقافـة التـى تخـرتق فضـاء املجتمـع مـن خارجـه، حيـث نجـد أن قيـم هـذه الثقافـة 

املخرتقـة تؤثـر عـىل قيـم الثقافـة القوميـة التـى يسـتوعبها غالبيـة أفـراد املجتمـع.  ويشـري املصدر 

الرابـع إىل التفاعـل اإلجتامعـى الـذى يشـكل السـاحة التـى يعـاد مـن خاللها إنتـاج الثقافـة العامة 

للمجتمـع، بحيـث تتخلـق الثقافـة مـن خـالل التفاعـل اإلجتامعـى بطابـع جديـد،  مـن شـأنه أن 

يهمـش الخصوصيـات الثقافيـة للجامعات، ويجعل املشـرتك أقـوى دامئاً مام هو خـاص، ولذلك نجد 

أن الثقافـة املرصيـة تحتـوى عـىل القواسـم  املشـرتكه عـىل الصعيـد القومـى، وهـى القواسـم التـى 

تحتـوى عـىل منظومـات القيـم املنظمـة للتفاعل داخـل املجـاالت العائليـة واإلقتصادية السياسـية، 

أو مجـاالت العالقـات والتفاعـل اإلجتامعـى السـائد بـني البـرش، حيث نجـد القيم املنظمـة للتفاعل 

اإلجتامعـى ىف مختلـف هـذه املجـاالت مشـرتكة بـني مختلـف الجامعـات (٤). 

ويشـكل البعـد الحضـارى للمجتمـع أحد أبـرز الفضاءات املشـرتكة بني مختلـف الجامعات 

ينتمـى جميعهـم إىل  البـرش ىف املجتمـع املـرصى،  فإننـا نعتقـد أن  ىف املجتمـع، ىف هـذا اإلطـار 

القاعـدة  ذات  الحضاريـة  الطبقـات  هـذه  متتابعـة.   وحضاريـة  دينيـة  طبقـات  ذات  حضـارات 

الدينيـة ىف الغالـب، هـى التـى ميـزت املجتمـع املـرصى عـن غـريه مـن املجتمعـات.  تأكيـداً لذلـك 

الراسـبة ىف بنيتهـا  القاعديـة  أننـا إذا تأملنـا بنيـة الشـخصية املرصيـة سـوف نجـد أن الحضـارة 

هـى الحضـارة الفرعونيـة، بـكل تجسـيداتها املاديـة أو أفكارهـا وقيمهـا املعنويـة.  فـإذا صعدنـا 

تاريخيـا إىل طبقـات أحـدث فسـوف نجـد الحضـارة القبطيـة، هـى الحضـارة التـى تشـكل طبقـة 

راسـبة وقويـة ىف البنيـة املرصيـة.  وحيـام إنتـرش اإلسـالم ىف مـرص، آمـن بـه بعـض املرصيـني بينـام 

آخـرون  ظلـوا عـىل تدينهـم القبطـى، وألن اإلسـالم واملسـيحية صـدرا عـن جـذر ومصـدر واحـد.  

فإننـا نجـد أنـه مل تحـدث قطيعـة بـني الجامعتـني الدينيتيـني، ألن منطقـة مـا هـو مشـرتك أكـرث 

إتسـاعا مـام هـو مختلـف.  وظـل األمـر حتـى اآلن، وميكـن ننظـر إىل نفـس عبـور بعض األشـخاص 

اإلسـالم،  إىل  املسـيحية  مـن  املعاكـس  والعبـور  املسـيحية،  السـاحة  إىل  اإلسـالمية  السـاحة  مـن 
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ــراءات  ــن اإلغ ــر ع ــض النظ ــني، بغ ــني الجامعت ــرية ب ــرتك كب ــاحة املش ــع إىل أن مس ــاره يرج بإعتب

املوقفيــة.  ونفــس األمــر بالنســبة للجامعــات العرقيــة، فربغــم أن لبعضهــا خصوصيتهــا الثقافيــة 

إال أن مــا هــو مشــرتك أكــرث إتســاعاً.  وحينــام طــرأت قيــم العوملــة ىف املرحلــة األخــرية أثــرت عــىل 

ــام تناقــش حقــوق املــرأة او  ــه حين ــك أن ــداً لذل ثقافــة املســلمني واملســيحيني عــىل الســواء، تأكي

ــل وذات اإلســتجابة،  ــا.  ب ــار تقريب ــا تناقــش ذات اآلث ــة، فإنه ظواهــر الشــباب أو أوضــاع الطفول

ــة العوملــة (٥).  ــري أو إخــرتاق ثقاف ــة التــى خضعــت لتأث ــات اإلجتامعي وذات الفئ

ويعتــرب التداخــل القبــىل أو الســكاىن مــن األبعــاد أو املتغــريات األساســية التــى حققــت 

قــدراً كبــريا مــن التجانــس عــىل الصعيــد اإلجتامعــى، األمــر الــذى أكــد التامســك اإلجتامعــى ىف 

املجتمــع، وإىل جانــب التجانــس والتداخــل الــذى يقــوم ىف الســياق الحــرضى املســتند إىل الفرديــة، 

ــدا  ــة.  تأكي ــريات إثني ــة متغ ــق آي ــم البعــض.  وف ــن بعضه ــون ع ــرش ال ينفصل ــا نجــد أن الب فإنن

ــت  ــة، فالثاب ــة واملكاني ــاة اإلجتامعي ــا نجــد أن الســياق الريفــى يشــهد تداخــالً ىف الحي ــك أنن لذل

ىف الســياق الريفــى ىف غالبــة، أن هنــاك توزيــع مــكاىن تكــون فيــه العائــالت املســلمة إىل جانــب 

ــالث  ــمة إىل ث ــة مقس ــت القري ــإذا كان ــة.  ف ــام القري ــن أقس ــم م ــيحية ىف كل قس ــالت املس العائ

ــا نجــد أن كل تجمــع يجمــع عــدداً مــن العائــالت املســلمة إىل جانــب  تجمعــات أو أربعــة فإنن

عــدد مــن العائــالت املســيحية، وأن كل تجمــع تســود بداخلــه روابــط عضويــة قويــة.  ألن 

ــالت  ــل أن العائ ــا إىل العمــل ىف الزراعــة ىف مقاب ــل بطبيعته ــالت متي ــالت املســلمة هــى عائ العائ

املســيحية تحــرتف الزراعــة إىل جانــب مهنــة أخــرى ولتكــن النجــارة أو التجــارة أو الكتابــة 

والحســاب.  ومــن ثــم وقــع إرتبــاط  كبــري بــني الجامعتــني، األمــر الــذى جعلهــام يعيشــان بصــورة 

ــة مســتندة إىل التفاعــل  ــات إجتامعي ــم عالق ــام اإلجتامعــى، تنمــو بينه ــة مــن الوئ دامئــة ىف حال

اإلجتامعــى الكثيــف.  األمــر الــذى يجعــل الجامعــات املســلمة بحكــم تجمعهــا العــددى الكبــري 

ــى تجاورهــا  ــالت املســيحية الت ــة او العائ ــاظ عــىل العائل ــا مســئولية الحف ــع عليه ــة أو تق ملتزم

ــم فقــد كان مــن الطبيعــى أن تشــعر كل جامعــة مــن الجامعــات باألمــان ىف  ــا.  ومــن ث جغرافي

ــة  ــب الزراع ــرتف إىل جان ــت تح ــيحية كان ــة املس ــألن الجامع ــرى.  ف ــة األخ ــود الجامع ــل وج ظ
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القيـام ببعـض املهـن التـى يحتاجهـا اإلنتـاج الزراعـى، فـإن ذلـك كان يعنـى أن الجامعـة املسـيحية 

كانـت متنـح الجامعـة املسـلمة األمـان اإلقتصـادى ىف مقابـل أن األخـرية كانـت متنـح األوىل األمـان 

السـياىس.  وىف ظـل هـذا اإلرتبـاط العضـوى قامـت رشاكات ىف مجـال الزراعة، وتربية املاشـية وكثري 

مـن املناشـط اإلقتصاديـة، وهـى املناشـط التـى ترتبـت عليهـا مناشـط إجتامعيـة وثقافيـة عديـدة، 

جعلـت مـن التجمعـات القرويـة – بغـض النظر عـن إختالف الدين - كتلة سـكانية واحـدة أو كتلة 

إجتامعيـة متامسـكة.  وإسـتمر الحـال عـىل هـذا النحو لتاريـخ طويـل، كان الحديث أو اإلشـارة إىل 

الصفـة الدينيـة، إشـارة ال تحمـل آية دالالت، وال تتحمل كذلك آية معاىن سـلبية بالنسـبة ألى طرف 

مـن أطـراف التفاعـل اإلجتامعى (٦).  

ثانياً: متغريات تفكيك التامسك اإلجتامعى

ميكـن القـول بـأن التاريـخ اإلجتامعى للمجتمع املرصى شـهد حالة من التامسـك اإلجتامعى 

عـرب مختلـف مراحلـة.  وقـد كان هـذا التامسـك أشـد ما يكـون ىف مرحلـة النضال الوطنى املشـرتك، 

ضـد القـوى املسـتعمرة للحصول عىل إسـتقالل الوطن. إذ نجـد أنه عىل طول البـالد وعرضها، كانت 

كل جامعـات املجتمـع منطويـة تحت لواء النظام السـياىس، تخوض مختلف املعـارك، كأمنا املجتمع 

يشـكل ىف جملتـه هويـة واحـدة.  حيـث مل تكـن توجـد أية متايـزات قد تبعـد هـذه الجامعات عن 

بعضهـا البعـض، وحينـام كانـت تقـوم مختلـف الحـركات اإلجتامعيـة كان الجامعـات تشـارك فيها، 

عـىل مرجعيـة الهويـة املرصية، أو العربية وليسـت وفق أى مرجعيات دينيـة.  ومل يحدث أن أعطى 

اإلعتبـار أثنـاء النضـاالت القوميـة العديـدة، التـى خاضها املجتمـع أى إهتـامم آلية إعتبـارات إثنية، 

مـن ناحيـة ألن ثقافـة النضـال ومتطلباته وإحتياجاته كانـت تعلو عىل أية ثقافة فرعيـة وتتجاوزها.  

حيـث كانـت املرصيـة هـي املرجعيـة األكـرث بـروزاً، غـري أننـا نالحـظ ىف الفرتة األخـرية خفوتـا لهذه 

املرجعيـة بسـبب فاعليـة بعـض املتغـريات التـى بدأت تفكك متاسـك األمـة عموما، ونذكـر فيام يىل 

بعـض من هذه املتغـريات (٧). 

أن  إىل  يرجـــع  ذلـــك  املجتمـــع:   ىف  واألخالقـــى  الثقـــاىف  التامســـك  ضعـــف   -١

ــذى  ــوى الـ ــى واملعنـ ــار األخالقـ ــكل اإلطـ ــا تشـ ــة فيهـ ــم املتضمنـ ــات القيـ ــة ومنظومـ الثقافـ
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يربـط جامعـات املجتمـع مـع بعضهـا البعـض.  ويرجـع ذلـك ألن الثقافـة تضبـط الفـرد مـن خالل 

ثالثـة أبعـاد أساسـية.  ويتمثـل البعـد األول ىف أن الثقافـة تضـم أفـراد املجتمـع إىل بعضهـم البعض 

عـن طريـق وجودهـا الرمـزى.  ىف هـذا اإلطـار توجـد الثقافـة عـىل هيئة مجموعـة من القيـم التى 

ينبغـي أن يراعيهـا أفـراد املجتمـع ىف إنجازهـم ملختلف سـلوكياتهم اإلجتامعية، فهـى قامئة ىف فضاء 

املجتمـع يعطيهـا جميـع أفـراد املجتمـع إعتبـاراً.  باإلضافـة إىل ذلـك فـإن منظومـات قيـم الثقافـة  

البعـد الثـاىن تتسـلل إىل داخلنـا من خالل عملية التنشـئة اإلجتامعيـة.  بحيث يسـتوعب الفرد قيم 

الثقافـة لتشـكل ضمـريه الداخـىل، الـذى يوجـه سـلوكياته ىف مختلف املجـاالت اإلجتامعيـة.  يضاف 

إىل ذلـك البعـد الثالـث لفاعليـة الثقافـة، وذلـك حينـام تتحـول الثقافـة إىل مجموعـة مـن القواعـد 

التـى تنظـم سـلوكيات البـرش وتفاعالتهـم ىف مختلـف مجـاالت الواقـع اإلجتامعى (٨).

غـري أننـا إذا تأملنـا حالـة الثقافـة ومنظومـات القيـم التـى تلعـب دورهـا ىف تأكيـد متاسـك 

بنـاء املجتمـع، فسـوف نجد أنهـا قد تعرضت ىف الفـرتة األخرية ملجموعة من املشـكالت أو الظواهر، 

التـى أضعفـت فاعليتهـا ىف تأكيـد هذا التامسـك.  مـن هذه الظواهـر، اإلنفصال بـني األيديولوجيات 

التـى شـكلت إختيـارات النظـام السـياىس وبـني ثقافـة املجتمـع، ذلـك أنـه مـن املفـرتض أن تنبثـق 

أيديولوجيـات النظـام السـياىس مـن رحـم ثقافـة املجتمـع، ىف جوانبهـا العقلية، وتعمل عـىل تطوير 

بنيـة الثقافـة ىف جوانبهـا األخـرى.  وملـا كانـت األختيـارات األيديولوجية مشـتقة مـن أيديولوجيات 

مـن خـارج املجتمـع، فـإن ثقافـة املجتمـع ظلـت كـام هـى مل يحـدث لهـا أى تطويـر، األمـر الـذى 

جعلهـا عاجـزة عـن متابعـة وضبـط أحـوال املجتمـع وتفاعالتـه ىف ظل ظروفـه املتغـريه واملتجددة.   

بحيـث إتسـع هـذا الضعـف ىف نهايـة القـرن العرشيـن حتى أسـس حالـة من الفـراغ الثقـاىف، الذى 

ظهـرت عـىل سـاحته ظواهر سـلبية عديـدة (٩). 

مـــن هـــذه الظواهـــر بدايـــة تشـــكل الثقافـــات الفرعيـــة املتطرفـــة واملضـــادة، 

ــوان  ــة األخـ ــد حركـ ــىل يـ ــة، عـ ــة النارصيـ ــا ىف املرحلـ ــأت بداياتهـ ــى نشـ ــات التـ ــى الثقافـ وهـ

املســـلمني الرافضـــة لتوجهـــات النظـــام القوميـــة اإلشـــرتاكية.  والتـــى تولـــدت عنهـــا ىف 
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مرحلـة السـبعينيات وحتـى اآلن الحـركات الدينيـة املتطرفـة والتـى تبنـت العنـف إىل حـد تكفـري 

املجتمـع أو بعـض مسـاحاته.  وقـد لعبـت هـذه الجامعـات دوراً أساسـياً ىف هـز إسـتقرار املجتمع، 

وتأسـيس بعـض الـرشوخ ىف جسـد األمة، خاصـة بني الجامعة املسـلمة والجامعة املسـيحية.  وميكن 

القـول بـأن ذلـك يرجـع باألسـاس إىل عـدم اإلرتقـاء بثقافـة األمـة مـن خـالل التأكيـد عـىل قيـم 

التسـامح، واأللتقـاء باآلخـر رشيـك الوطـن.  فقـد كان مـن املفرتض أن يتحقـق تعميق هـذه القيم، 

خاصـة أن املجتمـع بـدأ ينفتـح عـىل العـامل الخارجـى، الذى بدأ يسـتغل هشاشـه املواطنـة ىف بنيتنا 

الثقافيـة واإلجتامعيـة (١٠). 

كـام شـهدت هـذه املرحلة الثقافية نشـأة عديد مـن الثقافات الفرعية، التى بـدأت جنينية، 

ثـم بـدأت هـذه الثقافـات الفرعيـة ىف التبلـور الذى أصبـح واضحاً مـع نهايـة التسـعينيات، والعقد 

األول مـن األلفيـة الثالثـة، حيـث تشـققت الثقافـة العامـة للمجتمـع لتفسـح الطريـق أمـام ظهور 

ثقافـات فرعيـة متنوعـة.  فقـد ظهـرت نتيجـة لسـلوكيات التطـرف والثقافـة الفرعيـة التـى تـربره، 

عـىل الجانـب املسـيحى ثقافـة رافضة لهـذا التطـرف، تطرفت أحيانـا ىف رمزيتها.  وبدأت مسـاحات 

االلتقـاء الثقـاىف تنكمـش بـني الجامعـة املسـلمة واملسـيحية عـىل السـواء.  كذلـك ظهـرت الثقافـة 

النوبيـة كثقافـة فرعيـة، وجـدت جذورهـا ىف الـرضر الـذى لحق بأهـاىل النوبـة من جراء بناء السـد 

العـاىل، حيـث مل تعالـج الدولـة الـرضر، ومـن ثـم بـدأ إمتعاضهـم يتبلـور عـىل هيئـة ثقافـة فرعيـة 

تحافـظ عـىل هويتهـا مـن ناحية، وتسـعى لتحقيق بعـض املطالب مـن ناحية ثانية، بحيـث نجد أن 

هـذه الثقافـة الفرعيـة مـا زالـت ىف مرحلـة اإلمتعـاض ومل تتحـول إىل ثقافة رافضـة (١١). 

باإلضافـة إىل ذلـك بـرزت ثقافة فرعيـة اخرى ميكن أن نسـميها بالثقافة «السـيناوية»، التى 

تعـرب عـن إمتعـاض أهـاىل سـيناء، سـواء بسـبب إهامل تنميـة سـيناء، برغـم الحديـث والوعود عن 

املليـارات التـى رصـدت لهـذا الغرض.  وقد سـاعد عـىل تبلور هذه الثقافـة الطبيعة القبلية لسـكان 

سـيناء، وهـى تختلـف عـن طبيعـة التكوينـات اإلجتامعيـة لسـكان الـوادى.  يضـاف إىل ذلك بعض 

السـلوكيات األمنيـة التـى تضمنـت بعـض التجـاوزات لثقافتهـم، يضـاف إىل ذلـك تفويـض الدولـة 
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ــدة  ــكال عدي ــا بأش ــن رفضه ــة ع ــذه الثقاف ــربت ه ــد ع ــم.   وق ــل معه ــن ىف التعام ــاز األم لجه

إبتــداء مــن زراعــة املخــدرات، مــا دامــت التنميــة الصحيحــة قــد غابــت، وتيســري عبــور الســالح 

والغــذاء إىل قطــاع غــزة لقــاء عائــد، وبــروز بعــض الجامعــات الدينيــة املتطرفــة التــى إســتهدفت 

ــس  ــى ولي ــل األمن ــىل التعام ــة ع ــبب إرصار الدول ــيناء.   وبس ــياحية بس ــق الس ــياح ىف املناط الس

التنمــوى مــع ســكان ســيناء، بــدأت ثقافــة عدائيــة متــأل الفجــوة بــني الدولــة وقبائــل أو ســكان 

شــبه الجزيــرة.   دعمهــا عجــز الحكومــة ىف بعــض األحيــان أمــام نجــدة أهــاىل ســيناء كــام حــدث 

أخــرياً ىف تدفــق الســيول عــىل ســيناء، يزيــد األمــر دراميــة ســعى إرسائيــل للوقيعــة دامئــا بــني أهاىل 

ســيناء والحكومــة املرصيــة، ومــن شــأن ذلــك أن يؤســس رشوخــا ىف التامســك اإلجتامعــى(١٢). 

باإلضافــة إىل ذلــك إتســعت مســاحة الثقافــة املنحرفــة ىف حياتنــا،  وهــى الثقافة التى تشــري 

قيمهــا إىل حالــة اإلنهيــار األخالقــى التــى بلغهــا املجتمــع.  تأكيــداً لذلــك إنتشــار ثقافــة املخــدرات 

بــني الشــباب، ثقافــة التحــرش الجنــىس ىف الشــارع املــرصى وال ضابــط، ثقافــة اإلغتصــاب، والقتــل 

املتبــادل داخــل األرسة املرصيــة، يضــاف إىل ذلــك ثقافــة اإلســتهانة بقيمــة األرسة املرصيــة (١٣).  

إىل جانــب ثقافــة الفســاد ىف أعــىل والرشــوة ىف أســفل املجتمــع، وهــى الثقافــة التــى أصبحــت متــأل 

فضاءنــا الثقــاىف.  يضــاف إىل ذلــك إرتفــاع معــدالت اإلنحرافــات والجرميــة التقليديــة ىف مجتمعنــا 

ومــن شــأن ذلــك أن يشــري إىل غيــاب آليــات الضبــط اإلجتامعــى التــى تلعــب دورهــا ىف الحفــاظ 

عــىل إســتقراره  ومتاســكه. 

إىل جانــب ذلــك ظهــور ثقافــة اإلحتجــاج اإلجتامعــى، وهــو اإلحتجــاج الــذى يشــري عــىل 

رفــض صيغــة العقــد اإلجتامعــى الســائدة ىف املجتمــع. والحاجــة إىل عقــد إجتامعــى جديــد، بعــد 

أن أصبــح النظــام الســياىس عاجــزاً عــن اإلســتجابة إلحتياجــات املجتمــع.   وهــو العجــز الــذى فجــر 

مظاهــر الرفــض الكثــرية عــىل ســاحته.  حيــث تفجــرت إحتجاجــات الطبقــة العاملــة ىف مواقعهــا 

املتعــددة كــام تفجــرت إحتجاجــات املهنيــني ىف مختلــف مواقعهــم، وهــو األمــر الــذى يعنى إتســاع 

مســاحة ثقافــة الرفــض ومــع إتســاع مســاحة ثقافــة الرفــض، إضافــة إىل ثقافــات التطــرف وتبلــور 

ــع أصبحــت  ــة للمجتم ــة العام ــأنه أن يشــري إىل أن الثقاف ــن ش ــك م ــإن ذل ــة، ف ــات الفرعي الثقاف
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أضعف من أن تحافظ عىل متاسكه اإلجتامعى.

ــورات  ــح أن التط ــن الواض ــل:  م ــن الداخ ــع م ــر املجتم ــة وتفج ــريات اإلقتصادي ٢-املتغ

السياســية واإلقتصاديــة التــى بــدأت مــع بدايــة الســبعينيات وحتــى اآلن، قــد لعبــت دوراً أساســياً 

ىف إضعــاف التامســك اإلجتامعــى للمجتمــع.   حيــث ميكــن بلــورة هــذه الظــروف الســلبية مــن 

خــالل عــدة أبعــاد أساســية،  ويتمثــل البعــد األول ىف التحــول بإتجــاه دعــم القطــاع الخــاص لقيــادة 

ــا الليرباليــة التــى أعلنهــا النظــام الســياىس،  عمليــة التنميــة والتحديــث، تضافــراً مــع األيديولوجي

ــى  ــاع الحكوم ــة القط ــل تصفي ــك ىف مقاب ــى.  وذل ــد العامل ــىل الصعي ــرباىل ع ــد اللي ــتجابة للم إس

ــى ىف الحــدود  ــو حت ــذى كان يشــبع الحاجــات األساســية للجامهــري، ول والعــام، وهــو القطــاع ال

ــى  ــة الت ــأن التحــوالت اإلقتصادي ــد ب ــا نســتطيع التأكي ــن اإلشــباع.  ىف هــذا اإلطــار فإنن ــا م الدني

ــة  ــة التنمي ــادة عملي ــى، لقي ــة للقطــاع الخــاص املــرصى أو األجنب ــح األولوي ــاه من ــت بإتج تحقق

والتحديــث، مل تــأىت بالنتائــج التــى كانــت مرجــوة منهــا.  وبــدالً مــن أن تعمــل مؤسســات هــذا 

القطــاع بإتجــاه توليــد أو توفــري فــرص عمــل كافيــة إلســتيعاب الســكان ىف ســن العمــل، كبديــل 

للقطــاع العــام أو الحكومــى الــذى توقــف عــن إســتيعاب هــذه الرشائــح (١٤).  وجدنــا أن القطــاع 

الخــاص بــدالً مــن أن يــؤدى دوره ىف هــذا اإلتجــاه يعمــل عــىل التخلــص مــن نســبة كبــرية مــن 

العاملــة التــى كانــت تعمــل ىف مؤسســات القطــاع العــام ســابقاً، أو ىف الــرشكات الحكوميــة التــى 

ــة  ــت باقي ــا زال ــى م ــة الت ــع العامل ــل م ــة إىل التعام ــك باإلضاف ــاص.  ذل ــاع الخ ــت إىل للقط بيع

بأســاليب مخادعــة تحرمهــا ىف أحيــان كثــرية مــن حقوقهــا ىف حالــة األســتغناء عنهــا،  ذلــك باإلضافــة 

إىل جيــوش العاطلــني بطبيعــة الحــال الذيــن مل يتســلموا عمــالً بعــد، األمــر الــذى زاد مــن عــدد 

ــة  ــم ىف كاف ــذ يرتاك ــر، أخ ــد توت ــىش إىل تولي ــم الهام ــذى أدى وجوده ــع.  ال ــني ىف املجتم العاطل

ــة  ــة قوي ــه عالق ــح ل ــذى أصب ــر ال ــة، ىف األرسة والشــارع والحــى، وهــو التوت الســياقات اإلجتامعي

بســلوكيات العنــف (١٥)، التــى بــدأت تظهــر بكثافــة عــىل ســطح حياتنــا، وتعمــل عــىل تفكيــك 

ــه.   ــاء املجتمــع وتعميــق الــرشوخ ىف جدران بن

ــم  ــو، وبرغـ ــة للنمـ ــدالت عاليـ ــن معـ ــث عـ ــم الحديـ ــه برغـ ــك فإنـ ــة إىل ذلـ باإلضافـ
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ــت ىف  ــول تدن ــتويات الدخ ــإن مس ــة، ف ــة طموح ــج إنتخابي ــذ برام ــن تنفي ــن ع ــث املعل الحدي

ــر،  ــذى زاد مــن نســبة الســكان تحــت خــط الفق ــر ال ــاع األســعار.  األم ــة التضخــم وإرتف مواجه

وهــى نســبة أصبحــت عاجــزة عــن إشــباع حاجاتهــا األساســية ىف ظــل األوضــاع اإلقتصاديــة الحالية.  

ــل  ــر ىف داخ ــخ التوت ــدراً لض ــكل مص ــل وتش ــرة ب ــاع موت ــذه األوض ــون ه ــى أن تك ــن الطبيع وم

بنــاء املجتمــع، بســبب الفجــوة الواســعة بــني الترصيحــات املتفائلــة املعلنــة، وبــني أحــوال الواقــع 

املرتديــة.  وهــى الفجــوة التــى كانــت ســببا ىف إنطــالق كثــري مــن اإلحتجاجــات اإلجتامعيــة التــى  

ــة  ــا يســاعد غالبي ــات أو الدخــول مب ــع املرتب ــة، كرف تســتهدف الحصــول عــىل مكاســب إقتصادي

أرس الطبقــة املتوســطة والدنيــا مــن الحصــول عــىل الحــد األدىن مــن الكفــاف.  ومــن شــأن ذلــك 

أن يســاهم بطبيعتــه ىف زيــادة معــدالت تراكــم التوتــر، بحيــث تشــري هــذه الحالــة اإلحتجاجيــة 

إىل تــرشذم حامعــات املجتمــع، وضيــاع الهــدف العــام الــذى يضمهــا جميعــا، وهــو مــا يشــري إىل 

ضعــف التامســك اإلجتامعــى للمجتمــع (١٦).

ــن األدارة  ــة ع ــز الدول ــع عج ــات، م ــاد األزم ــش إقتص ــا نعي ــا أصبحن ــك انن ــط بذل ويرتب

الفعالــة لهــذه األزمــات، حيــث أزمــة الخبــز، وأزمــة البوتاجــاز وأزمــة الســوالر، وأزمــة البنزيــن، 

وأزمــة الســكر.  إســتجابة لذلــك أصبــح املواطــن يشــعر بعــدم األمــان ىف مواجهــة هــذه األزمــات، 

ومــن الطبيعــى أن تصبــح هــذه الحالــة موتــرة.  تأكيــداً لذلــك أن هنــاك قتــىل ســقطوا مــن جــراء 

كل أزمــة مــن هــذه األزمــات(١٧).  وهــو األمــر الــذى يعنــى وجــود تهديــد دائــم للمواطــن بــأن ال 

يشــبع حاجاتــه األساســية، األمــر الــذى يشــعره بعــدم األمــان مــن ناحيــة، كــام يســاعد يف إدراكــه 

عجــز الدولــة عــن التــرصف ىف مواجهــة هــذه األزمــات مــن ناحيــة ثانيــة، بحيــث يضيــف ذلــك 

مســتويات مــن التوتــر التــى تضغــط عــىل املجتمــع مــن داخلــه لتحــدث رشوخ ىف جدرانــه. 

إىل جانب ذلك عدم وجود خطة تنموية تستطيع تأسيس التجانس عىل الصعيد اإلجتامعى 

واإلقتصـادى، فـام يجـرى من تنمية متحيز للسـياقات الحرضية باألسـاس.  ونتيجـة لذلك برز الريف 

املتخلـف ىف مواجهـة الحرض الذى حقق قدراً من التحديث والتطور، برغم كل مشـكالته.  وإنعزلت 

سـيناء والسـياقات السـياحية، اللهـم إال بعـض املنتجعـات السـياحية، ىف مقابل املجتمعـات البدوية 
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والصعيـد التـى أصبـح نصيبها محـدوداً من جهود التنميـة، ونتيجة لذلك برزت ىف املجتمع سـياقات 

إجتامعيـة، شـكلت إطـاراً ملجتمعات محلية، ينمو تباينها عىل حسـاب تجانس املجتمـع العام.  فقد 

بـرز لدينـا حـرض العواصـم مبؤرشاتـه العالية فيـام يتعلق مبختلف فـرص الحياة، يليه السـياق نصف 

الحـرضى الـذى يضـم كل املـدن الصغـرية وعواصـم املحافظـات، ثم يأيت بعـد ذلك التجمـع الريفى، 

ثـم التجمـع الصحـراوى وبخاصـة املجتمـع «السـيناوى» ، إىل جانـب ذلـك يـأيت مجتمـع الصعيـد 

والنوبـة (١٨).  وبرغـم أن هـذه السـياقات اإلجتامعيـة تنتمـى إىل املجتمع املرصى، إال أنها شـكلت 

سـياقات إجتامعيـة فرعيـة طـورت نوعيـة حياة ثقافيـة وإجتامعيـة تفصلها عن غريهـا.  ألن نصيبها 

مـن جهـود التنميـة مختلـف، وميكن أن تطـور ثقافة للعزلـة، ورمبا اإلنفصـال إذا إسـتمرت األوضاع 

ىف ترديهـا، وهـو مـا ندق األجراس بشـأنه، ومن الطبيعـى أن يؤدى غياب التجانـس اإلقتصادى ومن 

ثـم اإلجتامعـى عـن املجتمـع إىل إنهيار التامسـك اإلجتامعى وتحولـه إىل كتل إجتامعيـة متباينة.

يضـاف إىل ذلـك الفسـاد اإلقتصـادى، حيـث أصبحـت مـرص تحتـل مكانـة متدنيـة عـىل 

مقيـاس الشـفافية العاملـى.  ونظـراً ألن الفسـاد إنتـرش باألسـاس ىف الرشيحـة األعـىل ىف املجتمـع، 

فإنـه أسـس وقايـة أو حاميـة لـه بتداخـل النخبـة اإلقتصاديـة والسياسـية مـع بعضهـام. وتطويـر 

شـبكة مـن املصالـح املشـرتكة يدعـم ىف إطارهـا اإلقتصـاد السياسـة ويقـدم لهـا يـد العـون التـى 

تقـدم بدورهـا الحاميـة لـه والدفـاع عنـه.  بحيـث شـكلت هـذه الجامعـة كتلة صلبـة لهـا عالقاتها 

الداخليـة الكثيفـة، التـى أصبحـت تفصلهـا عـن الجامهـري التـى شـكلت كتلـة مقابلـة تعـاىن مـن 

الحرمـان (١٩).  بحيـث أنتـج هـذا الوضـع سـلوكيات أرضت بالتامسـك اإلجتامعـى بـني قاعـدة 

املجتمـع العريضـة وقمتـه الضيقـة، وظهـرت بعـض الفضائـح التـى تعرب مـن ناحية عن أن الفسـاد 

أصبـح صناعـة، وأن أثـاره تزيـد مـن التناقـض بـني الكتلتـني.  الكتلـة األعـىل تقـرتض مـن البنـوك 

وتهـرب مبـا إقرتضـت، بينـام يتحمـل دافعـوا الرضائـب - يف القاعـدة - معانـاة معالجـة أثـار هـذا 

التخريـب.  يظهـر نواب املخدرات الذين يسـتغلون حصانتهم السياسـية ىف تهريـب املخدرات، التى 
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تدمـر رشائـح شـباب الطبقـة الوسـطى والدنيـا، األكـرث معانـاة مـن إنتشـارها، حيـث تتضافـر عـىل 

سـاحة حياتهـا نوعيـة حيـاة معانيـة مـع الحاجـة إىل تخفيـف هـذه املعانـاة بتعاطـى املخـدرات.  

بحيـث يـؤدى ذلـك إىل حنـق مـن مـا هـو أسـفل عـىل مـا هـو أعـىل، الدراكـه أنـه سـبب معاناتـه، 

ويـزداد هـذا الحنـق عمقـا حينـام تـدرك الجامهـري عجزهـا عـن فـرض العقـاب، بسـبب املخادعـة 

السياسـية والعصـا األمنيـة(٢٠).  

وتتسـع مسـاحة العبـث حينـام يطـول الفسـاد صحـة األمـة، حيـث تعالـج رشائـح القمـة 

بأرقـام فلكيـة عـىل حسـاب الدولـة ومـن ميزانيتهـا، بينـام ال يجـد الفقراء مـا يحافظ عـىل حد أدىن 

مـن الرعايـة أو الحاميـة الصحيـة.   يعالـج مـرىض قمـة املجتمع ىف ظل حالـة من الـرتف والرفاهية، 

بينـام يقـرتب املـرىض ىف قـاع املجتمع مـن املوت، بسـبب العجز عـن الحصول عىل تكاليـف العالج، 

ومـن الطبيعـى أن يولـد ذلـك مشـاعر سـلبية رافضـه مـن القـاع تجـاه القمـة، تزيـد مـن مسـاحة 

التباعـد وتدمـر متاسـك املجتمـع.  ولقـد بلـغ هـذا املشـهد املأسـاوى قمتـه ىف تولـد رمزيـة محزنة، 

حيـث القمـة داخـل مجلس الشـعب ومجلس الوزراء، متـارس مرسحيه هزلية ىف ظـل إدعاء الحفاظ 

عـىل مصالـح الشـعب، بينـام يجلـس الفقـراء والرشائـح الدنيـا للطبقة املتوسـطة عـىل أرصفة هذه 

املؤسسـات يطالبـون مبجـرد تأمـني القـوت اليومـى، كام يطالبـون بـأدىن مظاهر الحاميـة من املرض 

الـذى يقربهـم ىف كل صبـاح مـن جدار املـوت.  بينام نواب الشـعب املرتفون بداخـل جدرانه، الذين 

يحصلـون عـىل دخـول غـري مـربرة، وعىل خدمـات غـري قانونية تجعـل حياتهم اكـرث ترفـا.  وحتى ال 

ينغـص صيـاح املـرىض والجائعـني وأحتجاجهم العلنى ىف الشـارع، فإننا نجدهم – أى نواب الشـعب 

فيـام قبـل ٢٠١٠ -  يطالبـون بإطـالق الرصـاص عـىل هـؤالء املطالبون بـأدىن حقوقهـم.  بحجة أنهم 

يعكـرون الصفـو العـام، وتهـدد سـلوكياتهم بإنتشـار الفـوىض التـى يخافـون اإلحـرتاق بنريانهـا، مرة 

أخـرى متزقـت روابـط النسـيج اإلجتامعـى، التـى كانـت تجمـع بـني مـن أختـربوا ليكونـوا مـن أهل 

القمـة وبـني الفقـراء واملعذبـني الذين إفـرتض إختيارهم لهـم (٢١). 

٣-املتغـــريات السياســـية وســـلوك الدولـــة الرخـــوة: املتغـــريات السياســـية لعبـــت 

دورهـــا أيضـــا ىف تفكيـــك التامســـك اإلجتامعـــى.  وإذا كان منشـــأ قيـــام الدولـــة عـــىل 
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الصعيـد النظـرى يتمثـل ىف ضبـط التفاعـل اإلجتامعـى الحـادث عـىل سـاحة املجتمـع، بـني أعضائه 

وجامعاتـه، مبـا يسـاعد ىف الحفـاظ عـىل التامسـك اإلجتامعـى.  فإن قبـول الدولة ببعض املامرسـات 

التـى تسـاعد ىف متزيـق النسـيج اإلجتامعـى وتفكيـك مكوناتـه، بعـد تخليـا منهـا عـن واجباتهـا 

األساسـية.  ىف هـذا اإلطـار فإننـا نلمـس الفاعليـة السـلبية ملتغريات عديـدة، حيث يتمثـل اول هذه 

املتغـريات ىف وقـوف النظـام السـياىس حجـرة عـرثة أمام التحـول الدميوقراطـى.  حول هـذه القضية 

يعـاىن النظـام السـياىس مـن حالـة مـن الشـيزوفرينيا السياسـية، فمضامـني خطابـة السـياىس تؤكـد 

عـىل رضورة التحـول الدميوقراطـى، بينـام سـلوكه الواقعـى يرفـض وقـوع هـذا التحـول أو إنجـازه، 

ألنـه أصبـح صاحـب مصلحـة ىف الوقـوف بعيـداً عـن هـذا التحـول، بل نجده يشـكل حجـر عرثة ىف 

سـبيل إسـتكاملة (٢٢).  وإذا كانـت الدميوقراطيـة تؤكـد عـىل تـداول السـلطة، فإننـا نجـد أنفسـنا 

- قبـل ثـورة ٢٥ ينايـر- محارصيـن بـني إسـتمرار األب، وبـني توريـث األبـن وال بديـل.  وإذا كانـت 

الدميوقراطيـة تعنـى القـدرة عىل املسـاءلة من خـالل القنوات الرشعيـة، فإننا نالحـظ ىف هذا اإلطار 

وقـوع ظاهرتـني.  إمـا أن تأخـذ املسـاءلة الطابع املرسحى وتوزيـع األدوار مبا يجعلها مادة للتسـلية، 

مـؤرش ذلـك النـرش اإلعالمـى - قبـل ثـورة ٢٥ ينايـر- ملـداوالت مجلـش الشـعب والشـورى بهـدف 

التسـلية الجامهرييـة، ودفـع الجامهـري إىل الحيـاة ىف ظـل واقـع خيـاىل زائـف وبديل.  بينـام تتصل 

الظاهـرة الثانيـة بوجـود مناطـق محرمـة، حيـث كان ال يحـق لنـواب الشـعب – إذا إعتقدنـا ىف 

صحـة وجودهـم – التحـاور بشـأنها والوصـول إىل قـرار، كتعديـل الدسـتور، وقضايـا اإلسـتمرار ىف 

السـلطة، والتوريـث، وتصديـر الغـاز إىل إرسائيـل، واملوقف من بعـض الدول املجاورة، أو الفشـل ىف 

اإلتفاقيـات املتعلقـة مبيـاه النيـل، أو موقـف الدولـة من القضيـة الفلسـطينية (٢٣). 

ــريات  ــد املتغـ ــياىس أحـ ــر السـ ــن القهـ ــوع مـ ــل نـ ــية ىف ظـ ــاة السياسـ ــكل الحيـ وتشـ

األساســـية املفككـــة للتامســـك اإلجتامعـــى.  قـــد يصبـــح هـــذا القهـــر خشـــنا حينـــام 

يرفـــض النظـــام الســـياىس القيـــام بإصالحـــات واجبـــة، كإلغـــاء قانـــون الطـــوارئ - كـــام 

كان األمـــر - أو مامرســـة بعـــض أعضـــاء النخبـــة السياســـية لنـــوع مـــن البلطجـــة السياســـية.  
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 كأن يخـرج علينـا رئيـس مجلـس الشـورى معلنـا أنـه ال تعديـل ىف مـواد الدسـتور، دون أن يكـون 

ذلـك تعبـرياً دميوقراطيـا عن املجلس الذى يراسـه.  أو أن يهاجم بسـفه املرشـحني املنافسـني للرئيس 

األب، أو األبـن الـذى يعـد ليكـون الوريـث، أو أن يطالـب بعـض نـواب الشـعب، رضب بعض فئات 

الشـعب بالرصـاص ملجـرد أنهـم أعلنـوا عـن نية اإلحتجـاج أو مارسـوه.  إىل جانب ذلك هنـاك القهر 

الناعـم، والـذى يشـيع حالـة مـن اإلرتبـاك اإلجتامعـى والسـياىس عـىل سـاحة الجامهـري.  مثال عىل 

ذلـك أن تذهـب غالبيـة خطابـات النظـام السـياىس – معـربة عن أحـد أجنحته – إىل نـرش حالة من 

التفاؤل املخدر كتوفري املسـاكن للشـباب أو لسـكان العشـوائيات.  أو توفري السـلع األساسية بأسعار 

رخيصـة، أو الحديـث عـن مجانيـة التعليم، وإصالح التعليـم، أو اإلهتامم بالرشائـح الفقرية، دون أن 

تجـد مضامـني هـذه الخطابـات طريقـا إىل التجسـيد الواقعـى (٢٤).  ذلك من شـأن أن يسـاعد عىل 

إفتقـاد الثقـة بـني نخبـة النظام السـياىس مـن ناحية، والجامهـري الفقـرية واملعانية من ناحيـة ثانية، 

وهـو األمـر الـذى كان  يلعـب دوراً محوريـاً ىف عمليـة التفكيك السـياىس، إلدراك الجامهـري املعانية 

عبثية هـذه الخطابات.  

ويتصل املتغري الثاىن بإتسـاع مسـاحة فاعلية العصا األمنية، وإذا كانت اليد األمنية مطلوب 

فاعليتهـا لتحقيـق التامسـك واإلسـتقرار اإلجتامعـى، فـإن التطـرف ىف إسـتخدامها مـن قبـل النظـام 

السـياىس - سـواء املبـاريك أو اإلخـواين- لفـرض اإلسـتقرار القهـرى عـىل املجتمـع، يعنـى إسـتخدامها 

ىف غـري موضعهـا.   ونحـن إذا تأملنـا الواقـع األمنـى عـىل سـاحة مجتمعنـا فسـوف نجـد وضعـا 

عبثيـا وال معقـوالً.  فمـن ناحيـة نجـد أن الشـارع املـرصى يعـاىن مـن حالـة مـن الفـوىض الضاربـة، 

بسـبب عجـزه عـن ضبط إنتشـار وتدفـق املخـدرات ىف املجتمع، حتـى إرتفعت نسـبة التعاطى بني 

الشـباب.  يضـاف إىل ذلـك ظواهـر التحـرش، والعنـف التـى أصبحـت شـائعة، ناهيـك عـن إرتفـاع 

معـدالت الجرائـم التقليديـة واملسـتحدثة عـىل السـواء.  حتـى أقدمـت األجهـزة األمنيـة ـ أخـريا- 

عـىل حجـب تقريـر «األمـن العـام» عـن التـداول حتى داخـل دوائـر البحـث العلمى.  ومـن ناحية 

أخـرى نجـد أن األمـن املحافـظ عـىل النظام السـياىس واإلسـتقرار القهرى - فيـام قبل الثـورة- ناجح 
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وتتزايـد فاعليتـه وتتسـع مسـاحة إبداعـة.   مؤرش ذلك سـيارات األمـن املحملة بالجنـود واملدججة 

بـأدوات القمـع أمـام تقـف عـىل أهبـه األسـتعداد املؤسسـات الحساسـة كالجامعـات، وىف الزوايـا 

واملواضـع ذات الخطـورة بالعاصمـة.  يضـاف إىل ذلـك حجـم أو عـدد قـوات األمن التـى تتواجد ىف 

الشـارع املـرصى حـني تحـرك أى مسـئول، والتـى تتزايـد كثافتهـا كلـام عـال شـأنه وإرتفعـت مكانتة 

(٢٥).  أليـس مثـرياً للسـخرية أن يصـدر القضـاء حكـام باتـا برفع اليـد األمنية عن الجامعـات - فيام 

قبـل ثـورة ٢٠١١- ومـع ذلك ال يسـتجيب النظام السـياىس، فـأى دميوقراطية هذه.  فمن شـأن ذلك 

أن يؤسـس حالـة مـن العدوانيـة الداخليـة ذات الطابع البنا¼، بني الشـعب بفئاتـه املختلفة بخاصة 

املعانيـة والواعيـة مـن ناحيـة، وبـني النظـام السـياىس وأجهزتـة األمنيـة مـن ناحيـة ثانيـة.   وهو ما 

يشـكل رضبـة ىف الصميـم للتامسـك اإلجتامعـى ألنـه يؤسـس فجـوة عدائيـة بـني النظـام السـياىس 

والجهـاز األمنـى واملجتمع.  

ويتصـل بذلـك اإلخـالل مبنظومـة حقـوق اإلنسـان.  ىف هـذا اإلطـار نسـتطيع أن منيـز ىف 

بنـاء منظومـة حقـوق اإلنسـان بـني مسـتويني، حيـث يتعلـق املسـتوى األول بالحقـوق املتصلـة 

بالوجـود أو البقـاء اإلنسـاىن، كالحـق ىف الحصـول عـىل املسـكن، الـذى يفـى باملتطلبـات األساسـية 

لإلنسـان، والحـق ىف املرافـق األساسـية – كالكهربـاء وامليـاة وشـبكة الـرصف الصحـى – مبسـتوى 

إنسـاىن مالئـم.  والحـق ىف فرصـة عمـل مالمئـة تولـد دخـالً يسـاعد ىف قيـادة نوعيـة حياة إنسـانية.  

بينـام يرتبـط املسـتوى الثـاىن مبجموعـة الحقـوق املتصلـة مبامرسـة حيـاة إنسـانية مالمئـة، كالحـق 

املواطنـة  ىف  املواطـن  حـق  إىل  املسـتندة  املشـاركة  وهـى  والحقيقيـة،  الصحيحـة  املشـاركة  ىف 

كاإلحتـكام  للحكـم،  الرشـيدة  اإلدارة  مبـادئ  عـىل  تؤكـد  التـى  حقوقـه  وإىل  بوطنـة،  الكاملـة 

املسـاءلة،  عـىل  والقـدرة  املعلومـات،  وإتاحـة  الصحيحـة،  الدميوقراطيـة  واملامرسـة  القانـون،  إىل 

وتـداول السـلطة، إضافـة إىل فتـح قنـوات املشـاركة الفعالـة ىف بنـاء التنميـة املسـتدامة.  حيـث 

يـؤدى عـدم الوفـاء بحقـوق املواطنـة عـىل مسـتوياتها املتعـددة إىل ضعـف اإلنتـامء، وإىل وهـن 

إرتبـاط املواطنـة بوطنـه، بـل إننـا نجـد أن الظـروف إذا إزدادت تعاسـه ىف هـذا اإلطـار، فإنهـا قـد 
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تـؤدى إىل إنـرصاف املواطـن عـن وطنـه، وإفتقـاده الرغبـة ىف متابعـة احوالـة وحتـى الهـروب منـه 

  .(٢٦)

ويشـكل عجـز النظـام السـياىس عـن الحفـاظ عـىل أمـن املجتمـع، والتامسـك بـني فئاتـه 

أحـد املتغـريات السياسـية الدافعـة إلنهيـار التامسـك اإلجتامعـى.  ذلـك أن الحالة القاعديـة لغالبية 

املجتمعـات ىف نظامنـا العاملـى املعـارص، أنهـا مجتمعـات تفتقـد التجانـس السـكاىن، اللهـم إال عدد 

محـدود مـن املجتمعـات، التـى ال تتعدى أصابع اليـد الواحدة.  ومن ثم  يصبح من املهام األساسـية 

للدولـة الحديثـة والنظـام السـياىس الـذى يديـر أمورهـا أن يعمـل عـىل إدمـاج الفئـات اإلجتامعية، 

بحيـث تتدفـق جميعهـا متشـاركة ىف املجـرى الرئيـىس للمجتمـع.  ويتحقـق ذلـك بصـورة أساسـية 

إسـتناداً إىل قاعـدة حقـوق وإلتزامـات املواطنـة، وهـى الحقـوق التـى تفـرض رشعية عدالـة توزيع 

الفـرص املتاحـة ىف املجتمـع عـىل أفـراده،  بغض النظر عـن إنتامءاتهـم اإلثنية.  بإعتبـار أن املواطنة 

ومـا يرتبـط بهـا مـن حقـوق وإلتزامـات تصبـح هـى املرجعيـة األوىل، التـى يتحقـق التفاعـل مـع 

مختلـف الجامعـات والفئـات عـىل مرجعيتهـا األساسـية.  وىف هذا اإلطـار فإن عىل الدولـة أن توازن 

آدائهـا بـني مختلـف الجامعـات اإلثنيـة، وأن تعمل عـىل دمجها ىف املجـرى الرئيىس للمجتمـع، وأنها 

جميعـا مبمتلكاتهـا تعـد ثـروة برشية ومادية مملوكـة للمجتمع وعليها – أى الدولة - حسـن إدارتها 

وإدارة العالقـات بينهـا،  وأن يكـون القانـون املنطلـق من قاعـدة املواطنة هو املنظـم للتفاعل بينها 

 .(٢٧)

عـىل هـذا النحـو فإنـه إذا كان املجتمـع متخام بالتوتر بسـبب ظـروف إقتصادية وسياسـية 

عديـدة، فـإن هـذه التوتـرات تتفجـر عـادة عـىل الحـدود الفاصلـة بـني الجامعـات، بإعتبـار أن 

هـذه املناطـق هـى األضعـف، ألنهـا األضعـف كثافـة مـن حيـث شـبكة العالقـات اإلجتامعيـة.  

كثافـة  ضعـف  بسـبب  واملسـيحية  اإلسـالمية  الجامعـة  بـني  واملواجهـة  التفجـر  ذلـك  يحـدث 

عالقـات اإلتصـال بـني الجامعتـني نتيجـة إلختـالف الديـن.   قـد يحـدث بـني القبائـل «السـيناوية» 

أو  الجغرافيـة،  والعزلـة  الحيـاة  ونوعيـة  اإلجتامعـى  التكويـن  إختـالف  بسـبب  الـوادى  وسـكان 

والعزلـة  العـرق  إختـالف  بسـبب  املرصيـني  مـن  اآلخريـن  الـوادى  وسـكان  النوبـة  سـكان  بـني 
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الجغرافيــة النســبية كذلــك.  ويــزداد الطــني بلــه حينــام ال يتعامــل النظــام الســياىس مــع الخــالف 

ــل  ــل يتعام ــردة، ب ــة املف ــدة املواطن ــىل أســاس قاع ــات ع ــف الجامع ــني مختل ــد ينشــأ ب ــذى ق ال

معهــا كجامعــات.  بحيــث يجعــل مــن كل منهــا فاعــالً متامســكا ىف مواجهــة الجامعــات األخــرى 

ــة  ــني الجامع ــرصاع األخــرية ب ــك أحــداث ال ــال عــىل ذل ــة النظــام الســياىس (٢٨).  مث وىف مواجه

املســلمة واملســيحية ىف «فرشــوط» و»نجــع حــامدى». األوىل متثلــت ىف إغتصــاب شــاب مســيحى 

لفتــاة مســلمة وهــى واقعــة تحــدث أحيانــا داخــل املجتمــع املســلم أو املســيحي، غــري أنهــا بــرزت 

ــا  ــة الهجــوم الــذى شــنة عــدد مــن الشــباب املســلم، أي إلختــالف الديــن بــني العاشــقني.  والثاني

ــذه  ــيحية.  ىف ه ــاد املس ــد األعي ــى ىف أح ــس قبط ــن كني ــني م ــراد خارج ــىل أف ــة، ع ــت بواعث كان

الحالــة فــإن الحادثتــني يقعــان تحــت طائلــة القانــون، وكان مــن املفــرتض بــدون ضجــة إعالميــة 

تقديــم املتهمــني الجنــاة ىف الحادثتــني إىل القضــاء الفــورى، الــذى يصــدر حكمــة فيهــا ككل قضايــا 

ــة  ــىل مرجعي ــق ع ــد طب ــون ق ــون القان ــة يك ــذه الحال ــل، ىف ه ــا القت ــاب، أو ككل قضاي اإلغتص

املواطنــة.  بيــد أن الخطــأ الــذى إرتكبتــه الدولــة أنهــا أرســلت وفــود مــن الكنيســة واألزهــر، ومــن 

أعضــاء مجلــس الشــعب واملجالــس املحليــة، وأحيانــا بعــض الــوزراء الذيــن تعاملــوا مــع الحــدث 

ــاط.  ومــن ثــم  كان التعامــل مــع الحــدث عــىل  ــا وقــع بــني بــني املســلمني واألقب ــاره حدث بإعتب

مرجعيــة الخــالف الدينــى، بينــام كان ينبغــى أن يحــرص التعامــل مــع هــذه القضايــا عــىل أســاس 

فــردى، وعــىل مرجعيــة قوانــني املواطنــة املتســاوية.  غــري أننــا نعتقــد أن النظــام الســياىس - فيــام 

قبــل ثــورة ٢٠١١ - مل يكــن بريئــا ىف ســلوكه، الــذى حــاول مــن خاللــه إســرتضاء الجامعتــني املســلمة 

واملســيحية عــىل الســواء، ســعيا وراء أصواتهــم ودعمهم، إما إلســتمرار الرئيــس أو ملباركــة التوريث,  

ــتنفرها  ــردت وإس ــى مت ــيناوية» الت ــل «الس ــع القبائ ــل م ــا ىف التعام ــدث تقريب ــر ح ــس األم ونف

العنــف األمنــى غــري املــربر، والتعامــل مــع األحــداث بصــورة جامعيــة وليســت فرديــة عــىل قاعــدة 

ــاعى إىل  ــذ -، الس ــى - حينئ ــزب الوطن ــاعد للح ــني املس ــعى األم ــك س ــد ذل ــة(٢٩).  يؤك املواطن

ــا وترصيحــات بحــل املشــكالت –  ــدم الوعــود والهداي ــة ليق ــرى النوب ــارة ق ــة الحكــم إىل زي وراث

ــا  ــة بحث ــل النوب ــىل أه ــض األراىض ع ــع بع ــت ىف توزي ــى متثل ــمية - الت ــة رس ــأى صف ــدرى ب ال ن
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عن إستقرار دعمهم إلستمرار الرئاسة أو متكني التوريث. 

خطيئـة أخـرى قـد يرتكبهـا النظـام السـياىس، أو هـو عبـث سـياىس ىف املنطقـة الحـرام، 

حينـام يلعـب النظـام السـياىس عـىل التـوازن بني جامعـات األمـة التى تتصـارع أحيانـا.  وقد حدث 

ذلـك ىف زمـن الفتنـة الطائفيـة التـى تصاعـد أوارهـا ىف السـبعينيات، ىف الخانكـة وأبو زعبـل وغريها 

مـن املناطـق، حيـث ينصـب النظـام السـياىس نفسـة حكـام بـني الجامعـات، وليـس بإعتبـاره أو 

يعاقـب عـيل أي إنحـراف قـد يصـدر عن أى منهـا.  ويثبـت التاريـخ اإلجتامعى القريـب أن الرئيس 

السـادات مبشـورة وزيـر إسـكانه عثامن أحمد عثـامن، هو الذى شـجع الجامعات اإلسـالمية إللتهام 

الجامعـات النارصيـة واملاركسـية ىف الجامعـة.   أو أن تصـدر زعامـة النظـام السـياىس عفـوا عـن 

«سـيناويني» أوقفتهـم الـزراع األمنيـة، كنـوع مـن إسـتكامل الرشعية بتهدئـة الخواطـر، ونفس األمر 

يحـدث مـع النوبـة.  ومـن الواضـح أن هـذا السـلوك ينتقـص مـن الرشعيـة السياسـية والضبطيـة 

للنظـام السـياىس(٣٠)، األمـر الـذى يدفـع جامعات عديـدة للخروج عـىل النظام السـياىس بحثا عن 

بعـض اإلمتيـازات أو سـعيا وراء تهدئـه خواطرهـم بسـبب بعض األحـداث.  مثال عـىل ذلك متردات 

الفالحـني وتوقيفهـم املـرور ىف بعـض الطـرق لوفـاة طفلـة، أو الحصول عـىل بعض املطالـب، ونفس 

األمـر بالنسـبة للعـامل وبعض الجامعات األخرى.  بحيث تشـري كل هذه املظاهـر إىل ضعف النظام 

السـياىس وعجـزة عـن الحفـاظ عىل متاسـك املجتمـع، ومن ثم بـروز بعـض مظاهر إنهيار التامسـك 

اإلجتامعى. 

٤ - فسـاد النخبـة : ويعـد فسـاد النخبـة أحـد متغـريات وآليـات اآلداء السـلبى للجهـاز 

السـياىس، الـذى ميكـن أن يعتـرب بـدوره متغـرياً أصيـالً إلنهيـار التامسـك اإلجتامعـى، ويشـري تأمـل 

فسـاد النخبـة إىل أن لهـذا الفسـاد مرجعيتـه ودوائـره.  وفيـام يتعلـق مبرجعيـة فسـاد النخبـة، 

فإننـا نجـد أن غالبيـة أعضـاء النخبـة الحاليـة هـم ىف الغالـب أبنـاء الطبقـة الوسـطى ىف مرحلـة 

حسـني  طـه  بهـا  بـرش  التـى  التعليـم  مجانيـة  مـن  إسـتفادوا  الذيـن  والسـبعينيات،  السـتينيات 

إىل  سـابقة  دراسـة  ىف  أرشنـا  حيـث  واإلشـرتاكية.   القوميـة  املرحلـة  ىف  نـارص  الرئيـس  وطبقهـا 

سـيطرة القيـم اإلنتهازيـة عـىل توجهـات وسـلوكيات أبنـاء الطبقـة الوسـطى ىف ماملئتهـم للنظـام 
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السـياىس، غـري أنهـا كانـت إنتهازيـة خجولـة ىف هـذه املرحلـة.  تحولـت خـالل عقـود السـبعينيات 

والثامنينيـات إىل إنتهازيـة جريئـة، ثـم إىل إنتهازيـة متبججـة خـالل العقد األخري من األلفيـة الثانية 

والعقـد األول مـن األلفيـة الثالثـة.   ومـن الواضـح أن غالبيـة أعضـاء هـذه النخبـة هـم مـن أبنـاء 

الطبقـة الوسـطى، التـى تآكلـت أخالقهـا حتـى سـقطت متامـا ىف العقـد األخـرية للتحـول الليـرباىل.  

نشـأوا ىف املرحلـة اإلشـرتاكية، وألنهـم لديهـم قابليـة اإلنتهازيـة، كانـوا هـم أول املتنكريـن للقيـم 

اإلشـرتاكية وأول املدافعـني عـن القيـم الليرباليـة، هرولـوا لأللتحـاق بتنظيامتهـا ومؤسسـاتها إبتـداء 

مـن الحـزب الوطنـى ومجالس الشـعب والشـورى ولجنـة السياسـات (٣١).  عبئـوا كل مهاراتهم ىف 

خدمـة النظـام الليـرباىل، مـع أن أصولهـم اإلجتامعيـة كان مـن املفـرتض أن تربطهـم منطقيـا بالقيم 

اإلشـرتاكية والدفـاع عـن مبـادئ العـدل اإلجتامعى. ألن اإلشـرتاكية جـف رضعها،  لقد سـيطروا عىل 

مختلـف التنظيـامت السياسـية، يف عديـد مـن املراحـل، وبحرفيـة إنتهازيـة أطلقـوا أقـواال وقالـوا 

كالمـا، يتناقـض مع سـلوكهم العمـىل والواقعى، وال خجل !! عاشـوا بسـيكلوجية «العاهـرات» الال¼ 

يدعـني الـرشف، مـع أنهـن غارقـات من قمـة الـرأس وحتى أخمـص القـدم ىف الخطيئـة والدنس، أو 

يـربرن سـلوكهم بغطـاء دينـى، ناظرين إىل مامرسـتهم للبغاء الفكـرى ككل العاهـرات بإعتباره وعد 

ومكتـوب عليهـم، هكـذا كان سـلوك النخبـة اإلنتهازيـة للطبقة الوسـطى.  

أنفسـهم  خـداع  ورمبـا  الجامهـري،  خـداع  أن  إىل  النخبـة  هـذه  أوضـاع  متابعـة  وتشـري 

أصبـح غريـزة لديهـم،  فقـد صبغـوا رؤسـهم لينـرشوا الوهـم أنهـم مـا زالـوا شـبابا، أقويـاء ومل 

ترتعـش أيديهـم. وتشـري متابعتهـم اآلن إىل تحـرك أطقـم أسـنانهم ىف أفواههـم عنـد الحديـث، 

ومـع ذلـك فهـم ثابتـون عـىل املقاعـد، يترسبلـون برسابيـل الشـباب والقـوة والرغبـة الرشهـة ىف 

البقـاء.  وإذا كان بعـض املخلصـني قـد توقعـوا زوالهـم بعـد إنتهـاء عمرهـم اإلفـرتاىض، غـري أنهـم 

كانـوا األكـرث ذكاءاً حينـام نجدهـم يتجهـون اآلن إىل تدريـب دوائـر جديـدة مـن النخبـة تحمـل 

إسـتمرار  مـع  نتعايـش  أن  علينـا  مقـدر  أصبـح  كأنـه  وقابلياتهـم.    وقناعاتهـم  خصائهـم  ذات 

وجودهـم، حتـى يأتـوا عـىل األخـرض واليابـس ىف املجتمـع.  هـذه النخبـة تسـعى ملصالحهـا حينـا، 
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وتتداخـل مـع عنـارص فاسـدة ىف القطـاع الخـاص احيانـا، وغـري قـادرة عـىل الدفـاع عـن مصالـح 

الجامهـري احيانـا ثالثـة. األمـر الذى يدفع هـذه الجامهري إىل اإلبتعـاد عنها، كام إبتعدت سـابقاً عن 

النظـام السـياىس، وهـو مـا يعنى أن وجـود هذا النمط من النخب وإسـتمرارها يـؤدى إىل مزيد من 

تفكيـك املجتمـع، ويسـاهم بإمتيـاز ىف إنهيـار التامسـك اإلجتامعى (٣٢).   

يضـاف إىل ذلـك عجـز الدولة عن إشـباع الحاجات األساسـية للمواطنـني ىف املجتمع.  حيث 

مل تطـور الدولـة السياسـات املالمئـة إلشـباع الحاجـات األساسـية للبـرش، األمـر الـذى دفع كثـرياً من 

الفئـات اإلجتامعيـة إىل سـاحات اإلحتجـاج والتظاهـر اإلجتامعـى.  إمـا للبحث عن مسـكن أو عمل 

، أو البحـث عـن دخـول اكـرث مالءمـة تكفـى إلشـباع الحاجات األساسـية، التـى تكفى مجـرد البقاء،  

بحيـث ميكـن القـول بـان العقـد األول مـن األلفيـة الثالثة يعـد بحق عقـد األزمـات واإلحتجاجات.  

حيـث شـهد املجتمـع املـرصى عـرب هـذا العقـد أزمـات كثـرية، يرست توفـر منـاخ لتفجـر اإلحتجاج 

اإلجتامعـى.  حيـث وجدنـا فئـات إجتامعيـة عديـدة تشـارك ىف هـذه اإلحتجاجـات، ىف الغالـب 

كانـت اإلحتجاجـات ألسـباب إقتصاديـة، وىف األقل ألسـباب سياسـية أو إجتامعيـة أو ثقافية.  غري أن 

الخاصيـة التـى متيـز هـذه اإلحتجاجـات ىف غالبها، أنهـا إحتجاجـات منفصلة قامت ألهـداف فئوية 

خاصـة.  وإذا كان الفكـر النظـرى يذهـب إىل حتميـة إتصـال هـذه اإلحتجاجـات الفئويـة املنفصلة، 

لرتتقـى مـن كونهـا إحجاجـات إجتامعيـة إىل كونها إحتجاج سـياىس عـام، فإن ذلـك مل يتحقق (٣٣).  

ومـن املعتقـد أن ذلـك يرجـع إىل غياب الهـدف العام واملصلحـة العامة من مخيلـة الجميع، بخاصة 

النخبـة والجامهـري األوىل عـن فسـاد وإنتهازيـة، والثانيـة عـن ال مبـااله وإفتقـاد األمـل، أو إنتظـاراً 

للفـرج الـذى قـد يـأىت مـن اللـه.  األمـر الـذى يشـري إىل أن هـذه الجامهـري، قـد كلـت وأن املجتمع 

فقـد متاسـكه، فقـد تفـكك وتـرشذم وغـاب عنـه الهـدف العـام الـذى يحفـظ أو يضمن لـه وحدته، 

وهـو مـا يعـد مـؤرشاً صارخا عـىل إنهيـار التامسـك اإلجتامعى.  

الوســطى  الطبقــة  أن  النظــرى  الــرتاث  ىف  الثابــت  الوســطى:  الطبقــة  إنهيــار   -٥

هــى رمانــة امليــزان، وهــى الحافظــة للتــوازن اإلجتامعــى. ســواء بوجودهــا الــذى يشــري 
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إىل أن إتسـاع مسـاحتها ىف املجتمع، يعنى إتسـاع املسـاحة التى تلتقى ىف إطارها األطراف املتعارضة 

أو املتناقضـة ىف نـوع مـن املصالحـة، وهو األمر الذي يعنـي أن لهذه الطبقة وجودهـا الواضح الذى 

يفـرض اإلسـتقرار اإلجتامعـى.  أو بأخالقهـا النضاليـة التـى تسـتهدف الحفـاظ عىل الوطن، مسـتقال 

يحافـظ عليـه كل أبنائـه، ثـم أنهـا الطبقـة التـى ترفـض الـرصاع اإلجتامعـى كآليـة لحـل التناقضات 

اإلجتامعيـة.  وتـرى أن التغيـري اإلجتامعـى لحـل التناقضـات اإلجتامعيـة ينبغـى أن يكـون ىف إطـار 

حالـة مـن النظـام العام وأن يتحقـق بصوره تدريجية وليس بصـورة ردايكالية متطرفـة.  ولذلك فإن 

غيـاب الطبقـة الوسـطى، أو حتـى ضعفها، أو تآكل قوتهـا اإلجتامعية، أو معاناتها بسـبب ظروف أو 

مـآزق صعبـة مـن شـأنه أن يـؤدى إىل تآكل دورهـا البنا¼ (٣٤).  ومـن ثم إحتاملية إنتشـار الفوىض 

اإلجتامعيـة، ورمبـا الـرصاع اإلجتامعـى إذا كان للتناقضـات اإلجتامعيـة وجـود، خاصـة إذا كان مثـة 

وجـود محتمـل ألطراف الـرصاع اإلجتامعـى لبعض هـذه التناقضات.  

ونحـن إذا تأملنـا أوضـاع الطبقـة الوسـطى ىف النصـف الثـاىن مـن القـرن العرشيـن لوجدنا 

يوليـو  ثـورة  نخبـة  قامـت  األوىل  املرحلـة  ىف  أساسـية.   مراحـل  بثـالث  مـرت  الطبقـة  هـذه  أن 

مبنحهـا كثـرياً مـن اإلمتيـازات، دون أن تقـدم هـذه الطبقـة دعـام للنظـام السـياىس الـذى منحهـا 

هـذه اإلمتيـازات، إعتـامداً منهـا عـىل رصيدهـا النضـاىل ىف مرحلـة مـا قبـل ثـورة ١٩٥٢.  تعلـم 

أبنـاء هـذه الطبقـة وتسـلقوا التنظيـامت السياسـية والبريوقراطيـة، وىف ظـل شـعارات تفضيل أهل 

الثقـة عـىل أهـل الخـربة بـدأوا ىف تنشـئة أنفسـهم وفـق منظومـة قيـم إنتهازيـة.  ىف هـذه الفـرتة 

حصلـت الطبقـة الوسـطى عـىل إمتيـازات ال حـدود لهـا.  وىف املرحلـة الثانيـة وهـى املرحلـة التـى 

بـدأت مـع بدايـة السـبعينيات وإعـالن األيديولوجيـا الليرباليـة، واإلتجاه نحـو اإلعتامد عـىل القطاع 

الخـاص ىف قيـادة عمليـة التنميـة والتحديـث، وتحالـف النظـام السـيايس مـع رجـال األعـامل وكبار 

املـالك وهـو مـا عـرف بتضافـر السياسـة واإلقتصـاد.  ىف هـذه املرحلـة مل متنـح الطبقـة الوسـطى 

آيـة إمتيـازات جديـدة، بـل وبـدأ النظـام السـياىس يسـحب إمتيازاتهـا الواحـد تلـو اآلخـر، إضافـة 

إىل تحريـر الدولـة مـن سـيطرة هـذه الطبقـة.  ونتيجـة لهـذه الظـروف الجديـدة بـدأت الطبقـة 
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الوسـطى تواجـه بعـض الصعوبـات التـى تشـري إىل أنها تعيش ىف نطـاق حالة أزمـة.   وإمتدت هذه 

املرحلـة تقريبـا حتـى بدايـة التسـعينيات.  ونتيجـة للضغـوط الهائلـة املفروضـة عـىل بنيـة الطبقة 

الوسـطى تكـرست هـذه البنيـة وتشـظت وفقدت متاسـكها وبـدأت شـظاياها تتصارع مع شـظاياها 

األخرى.  رصاع اإلسـالميني مع املاركسـيني والنارصيني ىف فرتة، ثم رصاع املسـلمني واملسـيحني ىف فرتة 

أخـرى، إضافـة إىل رصاعـات الـوالء للنظـام أو التناقـض معـه.  إىل جانـب ظهـور تناقضـات جديـدة 

مل يكـن لهـا وجـود مـن قبـل، كالتناقض «السـيناوى» املـرصى، أو النـوىب املرصى.  وىف هـذه املرحلة 

الثالثـة مل تفقـد الطبقـة الوسـطى متاسـك بنيتهـا فقـط، بـل إتجهـت بعـض قطـع أو مكونـات هذه 

البنيـة إتجاهـات شـتى ومتنوعـة، بعضهـا قـرر الهـروب – إسـتناداً إىل أدراك مبكر بـأن األمور تتجه 

إىل خـراب – إىل مجتمعـات الخليـج. بينـام سـعى البعـض اآلخر بإتجـاه التكيف مع النظـام الليرباىل 

الجديـد، حيـث التحـق بعـض أعضائه بخدمـة نخبة النظـام الجديد، ىف محاولـة للحصول عىل بعض  

الفتـات أو املكاسـب، ىف حـني سـعى البعـض الثالـث إىل تبنـى مواقـف متطرفـة إحتجاجـاً عـىل مـا 

آلـت  إليـه أوضـاع الطبقـة الوسـطى.  وتسـاقط البعـض األخـري إىل حيـث الطبقـة الدنيـا يشـاركها 

حرماناتهـا، ويتأمـل – حزينـا - ورديـة األيام الخـواىل ىف عقد السـتينيات (٣٥).  وعىل هذا النحو فلم 

يـؤد تـآكل الطبقة الوسـطى إىل غياب التامسـك اإلجتامعى فقـط، بل أد إىل إنهيارهـا وترشذمها، إىل 

أن أصبحـت هـى ذاتهـا مصـدراً لتمزيـق النسـيج اإلجتامعـى وتفكيك التامسـك اإلجتامعى بقسـوة 

بالغة. 

املحوريـة  الوحـدة  هـى  األرسة  اإلجتامعـى:   التامسـك  لتفكيـك  كمصـدر  األرسة   -٦

ىف املجتمـع، وهـى التـى تقـوم بعمليـة التنشـئة اإلجتامعيـة، لتنتقـل باألبنـاء مـن اإلطـار األرسى 

الضيـق إىل اإلطـار الواسـع، إسـتناداً إىل ذلـك تعد األرسة أحد املؤسسـات األساسـية لتأكيد التامسـك 

اإلجتامعـى.  ونسـتطيع القـول بأنـه قـد حدثـت مجموعـة مـن التحـوالت اإلجتامعية التـى جعلت 

األرسة عاجـزة عـن تأكيـد التامسـك اإلجتامعـى، إن مل تكـن هـى بذاتهـا أحـد مصـادر تفكيكـه.  

وميكـن القـول بـأن تفكيـك الحيـاة األرسية كمدخـل لتفكيـك املجتمع مـر مبراحل عديـدة متتابعة، 
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سـاعدت ىف تراكـم خـربات التفكيـك عـىل السـاحة األرسيـة.  وتشـكل عزلـة األرسة عـن الجامعـة 

القرابيـة األوسـع أول خطـى التفكيـك، حيـث تفككـت األرسة املمتـدة والجامعات العائلية األوسـع 

مـن األرسة النوويـة إىل األرسة النوويـة مسـايرة لعمليـة التحديث.  ومن الطبيعـى أن يؤدى إنفصال 

األرسة النوويـة وعزلتهـا عـن سـياقها القـراىب األوسـع، إىل إعتبـاره أحـد مصـادر ومظاهـر تفكيـك 

التامسـك األوسـع، وذلـك ألن الفـرد سـوف يصبح محاطا بأطـار األرسة النووية الصغرية عىل حسـاب 

إنفصالـة أو عزلتـه عـن شـبكة العالقـات القرابيـة األوسـع، التـى كانـت تشـكل الدائرة التـى يرتبط 

بهـا،  وتعـده لتامسـك إجتامعى أوسـع (٣٦).  

وحـدث نفـس األمـر بالنسـبة لجـرية الطبقـة الوسـطى، فقـد كانـت الجـرية ىف زمـان سـابق 

تلعب دوراً محوريا ىف زيادة التامسـك اإلجتامعى.  وإذا كانت الجرية تشـكل إطار أوسـع للتامسـك 

اإلجتامعـى، فـإن تداخـل الجـرية مـع القرابة شـكل إطاراً فعاال لرتسـيخ هـذا التامسـك.  حيث يتجه 

الفـرد مـن خـالل الحيـاة ىف ظـل هـذه العالقـات الجامعيـة إىل إعتيـاده للحيـاة ىف ظلهـا وميلـه إىل 

ذلـك.  بحيـث يصبـح امليـل ىف املشـاركة كطـرف ىف عالقـات إجتامعيـة اوسـع تعبـرياً عـن الجامعية 

التـى إسـتوعبها مـن خـالل الحيـاة ىف تجمعات القرابـة والجرية.  لقـد تخلت أرسة الطبقة الوسـطى 

عـن دوائـر الجـرية والقرابـة كمرجعيـات للقيـم والعالقـات، وشـاركت بـدال مـن ذلـك ىف تجمعـات 

النـوادى والرحـالت واإلطـار املهنـى.  وجميعها تسـتند إىل عالقـات ذات طبيعة فردية ال تشـكل بأى 

حـال مقدمـة للتامسـك اإلجتامعـى.  ونتيجـة للضعـف الـذى أصـاب األرسة بنائيـا، وسـلب اإلعـالم 

والتعليـم لغالبيـة الوظائـف األرسيـة، وتغـري نوعيـة الحيـاة األرسيـة، تضاءلـت قيمـة األرسة ىف نظر 

غالبيـة أعضـاء الطبقـة الوسـطى األرسية، بخاصـة ىف املرحلة التى فقدت الطبقة الوسـطى متاسـكها 

األخالقـى (٣٧).  األمـر الـذى نجـد مـؤرشات لـه ىف حالـة الفـوىض التى إنتـرشت عىل سـاحة الحياة 

األرسيـة، كظهـور الـزواج العرىف بكثافـة عالية، وظهور زواج املسـيار واملتعة مـن جديد،بل ومطالبة 

البعـض بتعـدد الزوجـات، ىف محاولـة إلسـتخدام الحيـاة األرسيـة كآلية لعالج مشـكلة العنوسـة. 

وبفعـــل عوامـــل كثـــرية إنهـــارت اخـــالق أرسة الطبقـــة الوســـطى، أمـــا بســـبب 
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التحـوالت اإلجتامعيـة التـى مـر بهـا املجتمـع وأثـرت عـىل األرسة، أو بسـبب اإلخرتاق الثقـاىف الذى 

أصـاب الحيـاة األرسيـة ىف مقتـل.   إضافـة إىل هجـرة اآلبـاء وتأنيـث األرسة املرصية لعقـود عديدة.   

تجليـا لذلـك الحديـث املتكـرر واملمجـوج عـن العنف ضد املـرأة، والتأكيـد عىل حقوق املـرأة وفق 

مرجعيـة غربيـة عـىل ثقافتنـا.  كأمنـا املـرأة هـى التـى تتعـرض للعنـت والعنـف وحدها، ثـم بداية 

الحديـث عـن الطفولـة والعنـف ضـد الطفولة إسـتناداً إىل ذات املرجعيـة.   كأمنا الرجل بال مشـاعر 

إيجابيـة تجـاه املـرأة، وكأمنـا األرسة ليسـت حاضنـة للطفـل.  ونتيجـة لهـذا الرتكيز املغـرض والهدام 

مـن قبـل قـوى خارجيـة تقلصت قيمـة األرسة، وبدأ إنهيارهـا وتفككها، حتى أن معـدالت الطالق ىف 

عـام ٢٠٠٩ فاقـت معـدالت الـزواج.  بحيـث ميكـن إعتبار ذلـك مؤرشاً واضحـاً عىل إنهيار التامسـك 

اإلجتامعـى عـىل مسـتوى األرسة واملجتمـع.  ويرتبـط بذلك التناقضـات والرصاعات التـى بدأت تجد 

طريقهـا إىل السـاحة األرسيـة، حيـث سـوء معاملـة األبنـاء لألبناء إىل حـد العقوق والعنـف، وحيث 

عنـف األبـاء مـع األبنـاء إىل حـد اإلعتـداء والقتـل، وكلهـا وقائـع ميكـن إعتبارها شـاهدا عـىل إنهيار 

التامسـك األرسى واإلجتامعى. 

 يضـاف إىل ذلـك نـرش الخالف والربودة بدالً من الوحدة والدفئ عىل سـاحة األرسة،  إرتباطا 

بذلـك فقـد إنتـرش الخـالف عىل السـاحة األرسية بسـبب تنـوع منظومات القيـم التى تتـم وفقا لها 

التنشـئة داخـل نطـاق الحيـاة األرسيـة.  إذ يتجـه اإلعـالم وتكنولوجيـا املعلومات نحو تنشـئة األبناء 

وفـق منظومـات قيـم تختلـف ىف غالـب األحيـان، عـن منظومـات القيـم التـى تؤكـد عليهـا الثقافة 

كمرجعيـة لتنشـئة األبنـاء.  إىل جانـب منظومـات قيميـة أخـرى قـد تكـون ذات طبيعـة دينيـة أو 

إكتسـبها األبناء من خالل التفاعل مع رفاقهم ىف املدرسـة أو يف أى من سـاحات التفاعل اإلجتامعى 

األخـرى.  ومـن الطبيعـى أن يـؤدى تنوع منظومات القيـم املنظمة لتفاعل الحيـاة األرسية إىل تفجر 

رصاعـات متنوعـة، وىف كل إتجـاه،  بحيـث تؤدي جميعهـا ىف النهاية إىل تفكيك غـري معلن ىف الحياة 

األرسيـة، يـؤدى إنتشـاره بصـورة وبائيـة ليصبـح تفكيـكا لتامسـك املجتمـع.  وفيـام يتعلـق بـربودة 

الحيـاة األرسيـة، فإننـا نجـد أن األرسة املرصيـة أصبحـت تعيش ىف ظل حالـة من العزلـة اإلنفرادية، 



النظرية االجتامعية وقضايا املجتمع «آليات التامسك االجتامعي»٤٠

فـاألب يعـود مـن العمـل وكذلـك األم عـىل حالـة مـن اإلنهـاك، تجعلهـام غـري قادريـن عـىل تطوير 

مشـاعر أو عواطـف دافئـه (٣٨).   حتـى لـو شـاهدوا أحـد الربامـج التليفزيزنيـة، فـإن كل منهـم 

يشـاهد ىف صمـت وعـىل مرجعيـة خـربة خاصـة.  األبنـاء كذلـك منعزلـون عـن اآلبـاء،  يتابعـون مـا 

يتدفـق عـرب شـبكة املعلومـات الدولية، مـن قيم متنوعـة، سـوية أو منحرفة، وىف هذا اإلطـار يتآكل 

الدفـئ األرسى تدريجيـا، وتحـل محلـه بـرودة بنفـس القـدر،  ويتضافـر مـع ذلـك تـآكل الجامعيـة 

األرسيـة التـى كانـت أحـد املـؤرشات البـارزة للتامسـك اإلجتامعى. 

وىف قلـب مجتمـع يعـاىن مـن التفكيـك اإلجتامعـى، وتقليـص شـبكة العالقـات اإلجتامعيـة 

داخـل وبـني جامعاتـه، تتـآكل املرجعيـة املجتمعيـة العامـة للتنشـئة اإلجتامعيـة، وتحـل محلهـا 

مرجعيـة الجامعـة اإلثنيـة ىف التنشـئة.  وىف هـذا املناخ العـدا¼ تبدأ كل جامعة تنشـئ أبناءها وفق 

منظومتهـا القيميـة، التـى تطعمهـا أحيانـا ببعض املشـاعر العدائيـة للجامعة أو الجامعـات األخري 

يف الوطـن.  وىف مقابـل ذلـك ترتاجـع التنشـئة اإلجتامعيـة  وفـق منظومـة قيميـة مشـرتكة ١*لتصبح 

تنشـئة وفـق مرجعيـات منفصلـة.  وإذا كانـت عمليـة التفكيـك اإلجتامعـى قـد بلغـت هـذا الحد، 

فـإن إنهيـار التامسـك اإلجتامعـى عـىل صعيـد املجتمع سـوف يصبح متوقعا ووشـيكا بطاقـة هائلة.  

بـدأ زخمهـا مـع التنشـئة اإلجتامعيـة داخـل األرسة املرصيـة بتنـوع جامعاتهـا ومرجعياتهـا (٣٩)، 

وإذا كنـا قـد تحدثنـا عـن الحالـة اإلسـالمية املسـيحية، فـإن نفـس التفاعـالت تحدث داخـل األرسة 

«السـيناوية» أو «النوبيـة».  ىف هـذا اإلطـار تطـرح تسـاؤالت عديـدة، تتعلـق بطبيعة قيم التنشـئة 

١ * أمـام العزلـة التـى أصبحنـا نشـاهدها ىف الجامعـات املرصية، حيث عزلة الطالب املسـلمني واملسـحيني عـن بعضهم البعض، 
حاولـت تشـكيل أرسة تضمهـام معـا، لنتعـرف عـىل مـا هو مشـرتك، وتقوم ببعض األنشـطة املشـرتكة التـى أعتقـدت أنها ميكن 
أن تسـاعد ىف هـذا اإلتجـاه، كأن أن نقـوم بزيـارة مشـرتكة لبعـض اآلثار اإلسـالمية والقبطية معـا، بإعتبار أن هذا تراث مشـرتك 
وملـك لنـا كمواطنـني مرصيـني، أو أن ندعـو بعـض املفكريـن املسـلمني واملسـحيني وقادة الـرأى ليتحدثـون عن رمـوز مرصية، 
إسـالمية وقبطيـة، لعبـت دوراً اساسـياً أرتقـى بالحيـاة املرصيـة.  وبرغم أىن أوضحت هذا الهدف للطالب املسـلمني واملسـحيني 
عـىل السـواء، إال أن اإلسـتجابة كانـت بطيئـة للغايـة ومحدودة، وقد عـربت عن ذلك طالبة مـربرة هذا البطئ بقولهـا، أن هناك 
جـداراً نفسـيا قـد تأسـس بيننـا، وما زلـت أحاول، وأمتنى مـن الله التوفيق أن يسـقط هذا الجـدار، وقد تسـاقط خالل موجات 

ثـورة ٢٥ ينايـر ٢٠١١، ٣٠ يوينو ٢٠١٤. 
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اإلجتامعيـة التـى يتـم تطبيـع األبنـاء وفقـا لهـا، وكذلـك طبيعـة نظرتهـم إىل اآلخـر ىف مـرص عامـة، 

حيـث تتـوازن إحتامليـة وجـود تطابـق، مـع إحتامليـة وجـود مسـاحة ولـو محـدودة مـن قابليـة 

اإلختـالف، أسـئلة تحتـاج إىل تأمل وبحـث، ألنها ذات عالقـة محورية بإحتامالت التامسـك والتفكك 

اإلجتامعى. 

وىف النهايـة تـأىت فاعليـة الظـروف اإلقتصاديـة الصعبـة التـى أصبحت لرضاوتهـا ذات عالقة 

بتـآكل التامسـك اإلجتامعـى.  فقـد أصبحـت األرسة تعيش ىف ظل ظـروف إقتصاديـة صعبة، بخاصة 

بالنسـبة ألرس الطبقـة الوسـطى والدنيـا.  فـإىل جانـب منـاخ األزمـات التـى تعيـش ىف ظلهـا األرسة 

املرصيـة إبتـداء مـن أزمـة الخبـز وحتـى أزمـة البوتاجـاز مـروراً بأزمـة اللحوم. فـإن ضآلـة الدخول 

ىف مواجهـة الـرشه التـى إسـتنفرت طاقاتـه الثقافة اإلسـتهالكية دفـع األرسة إىل الحيـاة ىف ظل مأزق 

وجـودى.  حيـث أدت الضغـوط اإلقتصاديـة إىل جانب حالة الضعف الثقـايف أو «األنومى األخالقية» 

إىل ظواهـر أرسيـة دراميـة مل تكـن ىف الحسـبان.  مـن هذه الظواهـر إتجاه بعض اآلبـاء تحت وطأة 

الظـروف اإلقتصاديـة الصعبـة إىل هجـر األرسة والتخـىل عنهـا، أو اإلتجـاه إىل قتـل األبنـاء تخلصـا 

منهـم، ومـن الظـروف اإلقتصاديـة الصعبـة كذلـك.  يدخل ىف هـذا اإلطـار أيضا بيع األطفـال، حيث 

التخـىل عـن أحدهـم حتـى ميكـن إعاشـة أو أعالـة اآلخريـن (٤٠).  أو أن يظهـر منـط مـن الـزواج 

املأجـور، حيـث يـأىت ثـرى عـرىب خليجـى ليتـزوج فتـاة صغـرية، يقىض معهـا فرتة ليسـتمتع بهـا، ثم 

يطلقهـا لتتـزوج بآخـر، وتتـواىل هـذه العمليـة، ويحصـل األب عـىل أجر هـذه الزيجـات، ىف كل مرة 

عـىل هيئـة مهـر وهدايـا. يحدث ذلـك ىف بعض املناطـق الفقرية  التى تشـكل قاع املجتمـع، أخالقيا 

وإقتصاديـا عـىل السـواء.  يضـاف إىل ذلـك أن الضغـوط اإلقتصاديـة عـىل األرسة أصبحـت صعبـة 

وتزايـد ضغطهـا عـىل بنـاء األرسة الـذى بـدأ يتكـرس أحيانـا تحـت وطأتهـا.  حيـث تتفـكك األرسة، 

ويذهـب كل مـن األب واألم إىل حـال سـبيلة، وينضـم األطفـال إىل أطفـال الشـوارع، أو يسـلكون 

مبـارشة طريـق الجرميـة واإلنحراف.  ومن الطبيعى ان تشـكل كل هذه املامرسـات األرسية السـلبية 

إرضار بالتامسـك اإلجتامعـى لـألرسة، التـى تقـود ىف ذات الوقـت إىل إرضار بالتامسـك اإلجتامعـى 

للمجتمع(٤١). 
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٧- اإلخـرتاق الخارجـى وتقويـض أسـس التامسـك اإلجتامعـى:  مـن املؤكـد أننـا نعيـش ىف 

عاملنـا املعـارص املتامسـك البنـاء، حقيقـة أننـا نعيـش ىف إطـار قريـة صغـرية واحـدة.  قلـص اإلعالم 

وتكنولوجيـا املعلومـات مسـاحاتها ومسـافاتها الزمانية واملكانية عىل السـواء،  وقـد ترتب عىل ذلك 

أن أصبحنـا نعيـش عـرص الفضـاءات واملسـاحات املفتوحـة.  ىف هـذا اإلطـار أعتـربت العوملـة هـى 

القـوة التـى فتحـت كل األبـواب املجتمعيـة املغلقـة، تارة بواسـطة اإلعـالم وتكنولوجيـا املعلومات، 

ونـارة ثانيـة بواسـطة آليات اإلسـتثامر اإلقتصـادى وفاعلية الرشكات املتعدية الجنسـية، وتـارة ثالثة 

بواسـطة قهـر القـوى العامليـة واملؤسسـات الدوليـة التـى تفرض عدم اإلنغـالق.  ىف هـذا اإلطار تعد 

العوملـة هـى الطاقـة السـحرية التـى إنطلقت بفاعليـة عظمى مع بدايـة عقد التسـعينيات.  حيث 

سـعت هـذه الطاقـة أو العمليـة إىل تأسـيس تجانـس ثقـاىف وإجتامعـى عـىل الصعيـد العاملـى، وىف 

ذات الوقـت تعميـق التبايـن الثقـاىف واإلجتامعـى عـىل الصعيـد القومـى.  ونتيجـة لذلـك نجـد أن 

هـذه العمليـة تعمـل بإتجاه تقويض أسـس التامسـك اإلجتامعـى ىف املجتمعات القوميـة، من خالل 

إخـرتاق ثقافاتهـا تـارة، وفـرض التبايـن بـل والتناقـض عىل سـاحتها تارة أخـرى، أو من خـالل تأليب 

بعـض مكوناتهـا عـىل البعـض اآلخـر.  ومـن ثم تسـتنبت الحـروب والرصاعـات عىل سـاحاتها، حتى 

يتـآكل متاسـكها اإلجتامعـى ويذهـب إىل غري رجعة، وتنجـز العوملة ذلك بفعل آليـات عديدة (٤٢).  

أخـالق  لتفكيـك  وذلـك  مقتـل،  ىف  الثقـاىف  التامسـك  رضب  ىف  األوىل  اآلليـة  وتتمثـل 

تشـوية  األسـاليب  هـذه  أول  عديـدة،  بأسـاليب  ذلـك  يحـدث  متاسـكها.   وتقويـض  املجتمـع 

ىف  اإلجتامعـى  للتامسـك  كقاعـدة  محوريـا  دوراً  يلعـب  الديـن  أن  إىل  يرجـع  وذلـك  الديـن، 

مجتمعاتنـا.  يقـع ذلـك مـن خـالل نـرش الفرقـة والـرصاع بـني أديـان األمـة،  وبرغـم أن الكتـب 

السـاموية لألديـان الكتابيـة تؤكـد جميعـا عـىل معـاىن متقاربـة وليسـت متناقضـة.  وإن مسـاحات 

اإلختـالف محـدودة فرضتهـا ىف أحيـان كثـرية متطلبـات العـرص والسـياق.  فـإن القـوى الخارجيـة 

عـىل  الـرصاع  يتفجـر  تناقضـات  إىل  لتحولهـا  هـذه  اإلختـالف  مسـاحات  توسـيع  عـىل  تعمـل 

ضفافهـا بـني أبنـاء الوطـن الواحـد املختلـف األديـان.  يحـدث ذلـك أحيانـا، مـن خـالل تحريـف 
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املعـاىن الدينيـة وبلورتهـا عـىل هيئة مضامني متناقضـة، أو إذكاء روح التطرف والعنف عىل سـاحات 

األديـان املختلفـة.  أو مـن خـالل الفتـاوى والتفسـريات الدينية، التـى تتدفق عرب القنـوات اإلعالمية 

التـى يقودهـا رجـال دين متطرفـون وغري عارفني بروح الدين السـمحة، حيث يلعـب هؤالء القامئني 

بالفتـوي والتفسـري دورهـم ىف متزيق النسـيج الدينى املتامسـك لألمة (٤٣).  ينجـزون ذلك ىف أحيان 

كثـرية بـدون عقـاب أى مـن الحكومـات القوميـة لهـم، خشـية إدانتهـا مـن قبـل القـوى العامليـة 

والهيئـات الدوليـة إذا هـى قـد فعلت ذلك.  

ويتصـل األسـلوب الثـاين باإلخـرتاق الثقـاىف واألخالقـى، حيـث تعمـل قـوى العوملـة بإتجـاه 

األخالقـى  التامسـك  نسـيج  متزيـق  عـىل  تعمـل  لـىك  املفتوحـة  والحـدود  الفضـاءات  إسـتغالل 

واإلجتامعـى.  مـن خـالل تأسـيس مواضـع للتناقـض ىف بنيـة الثقافة واألخـالق، والعمل عـىل تصوير 

األخـرية  ىف طابعهـا التقليـدى بصـورة مشـوهة ومحرفـة.  مـن ذلـك مثـالً فـرض بعـض املامرسـات 

كمواضـع للتناقـض كالعالقـة بني الجنسـني، أو مامرسـة اإلنـاث لبعض السـلوكيات كالتدخـني، وقدر 

اكـرب مـن التحـرر ىف ظـل إدعـاء حقـوق اإلنسـان.  يتصـل ذلـك أيضـا فـرض عنـارص غربيـة تتصـل 

بثقافـة املـأكل واملـرشب والعالقـات اإلجتامعيـة.  إضافة إىل فـرض معاىن جديدة للجنـس، والعذرية 

ووسـائل عـالج العذريـة.  ذلـك باإلضافة إىل نقـل بعض املعـاىن الغربية املتعلقة بالنـوع اإلجتامعى، 

أو زواج املثـل أو الشـبية بـني الرجـال والنسـاء عـىل السـواء، حيـث بـدأ لهـذه املامرسـات وجـود 

ولـو محـدود عـىل سـاحة األخـالق العربيـة.  وإذا كانـت اللغة تشـكل وعـاء الثقافة واألخـالق، فإن 

هـذه القـوى عملـت عـىل تنحيـة اللغـة العربيـة ىف مجتمعاتها عـن سـاحة غالبية مختلـف املراحل 

التعليميـة، حتـى تصبـح اللغـة األجنبيـة هـى وعـاء األخـالق واملعـاىن (٤٤).  بحيـث يفـرض عـىل 

األخـرية أن تعـدل مـن نفسـها كمضامـني عليهـا أن تتـالءم مـع أوعيتهـا الجديـدة.  وبحيـث تصبـح 

األخـالق القوميـة عاريـة مـن أى جـدران لغويـة قوميـة حامية.  

الفئـــات والجامعـــات املحليـــة أحـــد آليـــات فـــض التامســـك  ويشـــكل تأليـــب 

ــى  ــى التـ ــة هـ ــوى العامليـ ــد أن القـ ــا نجـ ــار فإننـ ــذا اإلطـ ــاره.  ىف هـ ــى وفـــرض إنهيـ اإلجتامعـ
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صـدرت إليهـا – مـن خـالل اإلخـرتاق املفـروض – دعـاوى حقـوق املـرأة.   وظلـت تؤكـد عىل هذه 

املعـاىن وتكـرر عليهـا، حتـى تضخمـت مسـاحة حقـوق املـرأة عـىل حسـاب حقـوق األرسة، حقوق 

الفـرد عـىل حسـاب حقـوق الجامعـة.  وقـد إنصاعـت الحكومـات القوميـة العربيـة مسـايرة لهـذه 

الرغبـات املفروضـة فأنشـأت مؤسسـات حكومية تتـوىل الدفاع عن املرأة. وقـد كان من نتيجة ذلك،  

أن إنهـارت جامعـة األرسة تحـت وطـأة التأكيـد عـىل أحـد أطرافها دون األطـراف األخـرى، واملتأمل 

ألوضـاع األرسة املرصيـة خـالل العقـد األول والثـاين لأللفيـة الثالثـة، لوجدنـا أن هنـاك إرتبـاط بـني 

متغـريى تأسـيس املجلـس القومـى للمرأة وحتـى اآلن، وبني إرتفـاع معدالت الطـالق وإنهيار األرسة 

ىف ذات الوقـت،  مـع األخـذ ىف اإلعتبـار تثبيت املتغـريات والعوامل األخرى.  ويعنى إنهيار التامسـك 

األرسى بعـدا ومدخـال أساسـيا إلنهيـار التامسـك اإلجتامعى (٤٥). 

باإلضافـة إىل ذلـك فقـد لعـب اإلخـرتاق الخارجـى دوره ىف إسـتنفار الجامعـات الداخليـة 

ضـد بعضهـا البعـض، بتطويـر مشـاعر العـداء اإلثنـى أو تربيـة التطـرف.  حيـث نجـد أن بعـض 

القـوى اإلقليميـة تلعـب دورهـا ىف تنمية التطـرف الدينى، حقيقـة أن بعض أسـبابه داخلية، غري أن 

الدعـم الخارجـى مـن املمكـن أن يلعـب دوراً ىف توسـيع الفجـوة بني أبنـاء الوطن الواحـد.  وبنفس 

املنطـق نجـد أن بعـض القوى الخارجية إسـتهدفت إسـتنفار جامعات أخرى، وهكـذا تنتقل املطامع 

واملصالـح الخارجيـة إىل سـاحة الوطـن، وتنشـأ عـداوات بـني الجامعـات الدينيـة والعرقيـة وبعضها 

البعـض بفعـل اإلخـرتاق والتغذيـة الخارجيـة، بهـدف تفكيـك الكيـان القومـى (٤٦). بإعتبـار أن 

الدولـة القوميـة والثقافـة القومية تشـكل عقبـة كؤود أمام إنتشـار تحقيق العوملة لهـدف التجانس 

العاملـى، الـذى ميكـن أن يتحقـق عـرب مرحلـة مسـبقة تعمـل عـىل تفكيك متاسـك املجتمـع القومى 

، حتـي تبتعـد مكوناتـه عـن بعضهـا البعـض.  وقـد بـدأ بعض مـن ذلك يحـدث، بحيث يـؤدى ذلك 

إىل تـآكل التامسـك اإلجتامعى. 

ويتصــل بذلــك أن تعمــل القــوى الخارجيــة عــىل تعميــق التباينــات الداخليــة بــني 

املجتمعــات والثقافــات املحليــة التــى تشــكل ىف تفاعلهــا كيــان املجتمــع القومــى.  حيــث 
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تعمـل القـوى العامليـة ىف البدايـة عـىل تعيـني حـدود الثقافـة الفرعيـة ومالمحهـا، حـدث ذلـك من 

خـالل البحـوث والدراسـات املكثقـة التـى أجراهـا مركـز بحـوث الجامعـة األمريكيـة عـىل مجتمـع 

النوبـة كمجتمـع وثقافـة محليـة فرعيـة عـىل مـدى عـدة عقـود.  ثـم تـأىت مرحلـة تاليـة تتمثـل ىف 

تحويـل هـذه الثقافـات الفرعيـة إىل ثقافـة مضـادة، ىف هـذا اإلطـار تسـتغل القـوى الخارجية بعض 

املامرسـات الداخليـة للدولـة القوميـة، إلسـتنفار بعـض املجتمعـات والثقافـات املحليـة (٤٧).  ومـا 

حـدث ىف النوبـة، يحـدث األن عـىل صعيـد القبائل التى تسـكن سـيناء، ويحدث كذلـك فيام يتعلق 

بالعالقـة بـني الجامعـة اإلسـالمية والجامعـة املسـيحية، بحيـث تسـتهدف جميـع هـذه التحـركات 

واإلخرتاقـات جميعـاً، هـز اإلسـتقرار ومتزيـق التامسـك اإلجتامعـى للمجتمـع القومى.  

ثالثاً: مظاهر إنهيار التامسك اإلجتامعى

ال شـك أن إنهيار التامسـك اإلجتامعى يشـكل قاعدة لربوز ظواهر إجتامعية سـلبية عديدة، 

تطفـو عـىل سـطح املجتمـع وتعد تجليـا لهذا اإلنهيار، أو هـى مؤرشات عىل وجـوده.  ىف هذا اإلطار 

فإننـا نشـري إىل حقيقـة أن التامسـك اإلجتامعـى ليـس صيغـة واحـدة منفـردة، ولكنـه يتحقـق عـرب 

مسـتويات أو دوائر عديدة، غري أنها تسـتند جميعها إىل سـقوط أو إنهيار صيغة التوقعات املتبادلة 

عىل كافة املسـتويات بصورة متتابعة.  ونعنى بصيغة التوقعات املتبادلة أن كل فاعل يوجه سـلوكه 

نحـو االخـر، ويتفاعـل معه، عىل أسـاس إدراكه إلسـتجابته املحتملة لفعله،  نظـراً ألن تفاعلهام معا، 

يتـم بالنظـر إىل منظومـة قيميـة واحدة هى الضابطـة للتفاعل اإلجتامعى بينهـام.  وهو ما يعنى أن 

غيـاب منظومـة القيم املشـرتكة واملتفق عليها ينرش حالة من الفـوىض ىف التفاعل اإلجتامعى، فيميل 

جنينيـا إىل عـدم التاكيـد عىل التامسـك اإلجتامعى.  ىف نطاق ذلك ميكن أن تسـقط صيغة التوقعات 

املتبادلـة بـني اآلنـا واآلخـر داخـل األرسة، فتؤسـس حالـة مـن العزلـة ورمبـا العدائيـة داخـل الحياة 

األرسيـة، وقـد تحـدث بني األرس وبعضهـا البعض.  أو تحـدث بإمتياز بني الجامعات اإلثنية املشـكلة 

لبنـاء املجتمـع (٤٨)، كـام قـد تحـدث بني الفئـات أو الطبقـات اإلجتامعية املشـكلة لبنـاء املجتمع.  

بحيث يسـلم ذلك ىف النهاية إىل إنهيار التامسـك اإلجتامعى بإعتباره مشـكلة عامة يتسـاقط رذاذها 
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عـىل مسـتويات أدىن هـى سـاحة الجامعـات واألفـراد.  وهنـاك مظاهـر كثـرية تعـد مـؤرشات عـىل 

الحالة.  هـذه 

ويعـد ميـل الشـخصية املرصيـة إىل العنـف أبـرز مـؤرشات هـذه الحالـة.   وإذا كان املفكر 

املـرصى العظيـم جـامل حمـدان قـد أشـار إىل إعتـدال الشـخصية املرصيـة وسـالميتها.  بإعتبـار أن 

أخالقهـا تعـد إنعكاسـاً ألخـالق الوادى املعتدل ىف تضاريسـة، والنيل الذى يشـق مجـراه بهدوء عربه 

لتتدفـق امليـاه ىف تدرجيـة وبـال صخـب.  فإننـا نالحـظ األن أن الشـخصية املرصية، قـد إعرتاها نوع 

مـن التغـري.  فقـد أصبحـت أكـرث عنفـا، حتـى أصبحـت البلطجـة صيغـة مـن التفاعـل متيـز أحـوال 

الشـارع املـرصى.  ويتجـىل هـذا العنـف عـرب متصـل يبدأ مـن العنف اللفظـى، الذى يشـري إىل عدم 

تكامـل األنـا واالخـر ىف التفاعـل اليومـى املحـدود واملتكـرر، إىل ما ميكن ان يسـمى بالعنـف األناىن، 

حيـث يتبنـى صاحبـة العنـف لتحقيق مصالـح أنانية مؤقتة.   مثـال عىل ذلك أننا إذا تأملنا الشـارع 

املـرصى، فإننـا سـوف نجـد غالبيـة املتدفقـني فيـه مييلـون إغتصـاب حيـز أكـرب مـن هـذا الشـارع 

ألنفسـهم.  سـواء كانـوا مـن املشـاة أو مـن راكبـى السـيارات أو حتـى الذيـن أغتصبـوا األرصفـة 

عنـوه وحولوهـا إىل أسـواق للتجـارة.  والعنـف والبلطجـة هى اآلليات التـى يتم اللجـوء إليها عادة 

للحفـاظ عـىل منجـزات العنـف.  ىف هـذا اإلطـار بلـغ العنف منتهـاه حينام يقتل شـخص آخر ملجرد 

اإلعتقـاد أن لديـه مـال بحوزتـه وميكـن الحصـول عليـه.  أو يقتـل زوج أو زوجـة رفيقـة مـن أجـل 

متعـة عابـرة توفرهـا الخيانـة مـن خالل السـلوك الحـرام.  أو يقتل شـخص أبنـاءه خوفـا عليهم من 

حـارض متخـم باملعانـاه، ومسـتقبل غـاب األمـل والتفـاؤل عنـه، أو أن يتفـق البعـض عـىل إغتصاب 

زوجـة أمـام زوجهـا وأوالدهـا إنتقاما لسـلوك عابـر (٤٩).  ومن الطبيعـى أن تؤدى هـذه التفاعالت 

اليوميـة إىل إغتصـاب التامسـك اإلجتامعـى للمجتمع. 

القهريــة  الظــروف  بســبب  املرصيــة  الشــخصية  أن  ىف  يتمثــل  آخــر  مــؤرش 

إىل ضعــف  يرجــع  ذلــك  أســباب  أن  باألخــالق، حقيقــة  إلتزامــا  أقــل  أصبحــت  الســلبية  

الثقافــة  إىل  وكذلــك  إليهــا،  أرشنــا  التــى  الظــروف  بســبب  للمجتمــع،  العامــة  األخــالق 

الظــروف  هــذه  ان  غــري  الغرائــز.   رشه  بداخلنــا  إســتنفرت  التــى  الطاغيــة  اإلســتهالكية 
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دفعـت الشـخصية املرصيـة إىل السـقوط ىف سـلوكيات غـري اخالقيـة عديـدة، مـن هذه السـلوكيات 

مثـالً عـدم توقـري كبـار السـن، الذين كانـوا فيام مىض أكـرث إحرتاماً، وعدم بسـط الحاميـة عىل املراة 

مـن قبـل أفـرد املجتمـع، إضافـة إىل اإللتـزام بالقيـم سـواء كان الديـن مصدرهـا أو األخـالق العامة.  

يضـاف إىل ذلـك اإلنحـدار إىل مامرسـات عاريـة مـن األخـالق كالتحرش الجنـىس باإلناث ىف الشـارع 

وىف وضـح النهـار وبرغـم أنـف الجميـع، وعـدم تدخـل مـن الجميـع كذلـك.  كأمنـا هى حالـة عامة 

مـن عـدم األخـالق، بغـض الطـرف عن بعـض مامرسـات األبناء، مـا دام ىف ذلـك بعض عائـد لألرسة.  

باإلضافـة إىل ذلـك يقـع تبـادل الزوجـات مـن اجـل متعـة جنسـية مركبـة الحـرام.  ويسـتمر هـذا 

اإلنحـدار األخالقـى، حتـى بدأنـا نسـمع همسـاً وبخـوف عـن زنـا املحـارم الـذى يعـد شـاهدا عـىل 

سـقوط أشـياء عديـدة.  ومـن املؤكـد أن ذلـك ضـار بالتامسـك اإلجتامعـى، ألن امليـل إىل التامسـك 

باألخـر وااللتقـاء معـه هـو ميـل إيجـاىب وإيثـارى وخـري، يتناقـض مـع حالة الـال أخالق التـى تحول 

البـرش إىل كائنـات أنانيـة ذات رشه غريـزى (٥٠). 

   مـن املـؤرشات البـارزه كذلـك أن الشـخصية املرصيـة كانـت تعـاىن من مشـاعر وعواطف 

تراجـع املواطنـة املشـرتكة املؤكدة عىل املسـاواة ىف الفر، قبـل ثوراتها األخـرية،ص، واألخاء ىف منطقة 

مشـرتكة لإلسـهام ىف تقـدم وطـن واحـد.  يتبلـور وجـوده عـىل حسـاب اإلنتـامءات والجامعـات 

اإلثنيـة دينيـة كانـت أم ثقافيـة أم عرقيـة أم جغرافيـة.  ومـام ال شـك فيـه وجـود أسـباب مسـئولة 

عـن هـذا الرتاجـع، أبرزهـا اآلداء املـرتدى للدولـة والحكومـة والنظـام السـياىس، بحيـث وصـل هـذا 

الـرتدى إىل العجـز عـن إشـباع الحاجـات األساسـية للبـرش، األمـر الـذى يشـعرهم بعـدم األمـان ىف 

وطنهـم.  يضـاف إىل ذلـك ظواهـر الفسـاد التـى إتسـعت مسـاحتها، حتـى أحالـت الوطـن ضعيف 

يتسـول بعـض الفتـات مـن عىل موائـد اللئـام، الذين أصبحـوا مينحونه املسـاعدات لقـاء أن يعبثون 

بطموحاتـه، حتـى يتـآكل وجـوده، يضـاف إىل ذلـك اإلخرتاقـات اإلقليميـة والعامليـة الخارجيـة التى 

تعمـل بإتجـاه متزيـق الوطـن القومـى لحسـاب إحيـاء املحليـات والطائفيـات اإلثنيـة املتطرفـة.  

بـدأت  التـى  الجامعـات  لكونهـا  الوطـن  مـن  األقـل  اإلثنيـة  الجامعـات  إىل  الرتاجـع  بـدأ  لذلـك 
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تنشـط ىف إشـباع حاجـات تابعيهـا ولـو بحـدود دنيـا (٥١).   بحيـث اصبـح املواطـن يـوىل شـطره  

شـطر هـذه الجامعـات، حيث أصبحت هـذه الجامعات ىف منطقـة الوعى املركزى لإلنسـان وتراجع 

الوطـن إىل منطقـة الهامـش أو الوعـى الثانـوى. وهـي جميعهـا ظواهـر وسـلوكيات قضـت عليهـا 

الحالـة الثوريـة التـي مربهـا املجتمع. 

وإســتناداً أو إجــامالً لــكل مــا ســبق أصبحــت الشــخصية املرصيــة أقــل إنتــامءاً وإرتباطــا 

مبجتمعهــا.  وإذا كان املفكــر الراحــل جــامل حمــدان قــد رأى الشــخصية املرصيــة مســتقرة مرتبطــة 

ــا نالحــظ أن الشــخصية املرصيــة قــد  بواديهــا، تعشــقة وترفــض أن تهاجــر منــه أو تفارقــه.  فإنن

إفتقــدت أو تآكلــت لديهــا هــذه الروابــط التاريخيــة العميقــة.  ويشــري تأمــل هــذا التــأكل للروابــط 

إىل أنــه قــد تحقــق عــىل أســاس مرحــىل، ىف املرحلــة األوىل بــدأت الهجــرة إىل مجتمعــات الخليــج 

ــة  ــا الطبق ــدأت تواجهه ــى ب ــات الت ــبب الصعوب ــبعينيات، بس ــة الس ــذ بداي ــة من ــات عالي مبوج

املتوســطة والرشائــح الدنيــا.  بعــض موجــات الهجــرة إســتهدف الحصــول عــىل بعــض الفــرص التــى 

بــدأ الوطــن يعجــز عــن توفريهــا.  بينــام وقعــت بعــض املوجــات األخــرى لتحســني مســتوى الحياة، 

ولحــل مشــكالت تعجــز عــن حلهــا فــرص الحيــاة ىف الوطــن.  وىف املرحلــة الثانيــة، بخاصــة إبتــداء 

مــن الثامنينيــات إنطلقــت الهجــرة مبعــدالت عاليــة ومتســارعة، ألنــه قــد بــات واضحــاً أن الوطــن، 

عاجــز ىف توجهاتــه الليرباليــة الرثــة، عــن توفــري القــدر املالئــم مــن الفــرص إلعاشــة مواطنيــة.  ومــع 

نهايــة القــرن العرشيــن ومــع عقــد البدايــة ىف األلفيــة الثالثــة تباطــأت للغايــة معــدالت الهجــرة إىل 

مجتمعــات الخليــج (٥٢).  ألن هــذه املجتمعــات إمتلكــت الكــوادر الوطنيــة القــادرة عــىل تشــغيل 

ــاة  ــرص الحي ــري ف ــزا ىف توف ــرث عج ــن اك ــح الوط ــت أصب ــا، وىف ذات الوق ــاة ىف إطاره ــة الحي حرك

ــة حيــث إنطلقــت الهجــرة غــري املرشوعــة،  ــة الثالث ــدأت املرحل ــم ب ــة.  ومــن ث املتنوعــة ملواطني

مرصيــون يركبــون قــوارب املــوت هربــا مــن وطنهــم إىل الشــواطئ األوربيــة.  تغــرق بهــم القــوارب 

ــدأوا  ــم، ليب ــم إىل وطنه ــة ليعيدونه ــم حــرس الســواحل األوربي ــض عليه ــا ىف البحــر، أو يقب أحيان

محاولــة الهــرب مــن جديــد.  وهــو مــا يشــري إىل تحــوالت وقعــت ىف ســلوك الشــخصية املرصية من 

كــون املــرصى إنســانا مســتقراً إىل كونــه مهاجــراً إىل كونــه إنســانا هاربــا.  ومــن املنطقــى أن يعتــرب 
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ذلـك مـؤرشاً عـىل تآكل عواطـف املواطنة وضعـف اإلرتباط بالوطـن واإلنتامء له،  وذلـك إىل جانب 

جملـة الظواهـر السـلبية السـابقة التـى تشـري إىل إنهيـار التامسـك اإلجتامعـى. وإذا كانـت هـذه 

الحالـة تشـخص عالقـة اإلنسـان املـرصي بالوطـن فيام قبـل ٢٠١١ /٢٠١٤ ، فـإن الثورة التـي قام بها 

اإلنسـان املـرصي خـالل هـذه الفـرتة، إعـادة ارتباطه بوطنه الشـامل، كام اسـتعاد الوطـن يف إطارها 

متاسـكه وشـموخه وقدرتـه عيل إشـباع حاجـات مواطنيه.  

رابعاً: إستعادة التامسك اإلجتامعى، بعض األفكار األساسية

مـن الواضـح أن تيـارات التفكيـك اصبحـت قويـة ىف نظامنـا العاملـى املعـارص، إمـا بسـبب 

ضعـف الدولـة القوميـة التـى أصبحـت عاجزة عـن إنتاج الفـرص االزمـة لنوعية حياة مالمئـة.  تلك 

التـى ميكـن أن توفر إشـباعا لغالبيـة مواطنيها، مبا يجعلهم أكرث إرتباطـا مبجتمعهم ووطنهم.   ويزيد 

األمـر دراميـة أن القطـاع الخـاص مـا زال حديث العهد، مل ميتلك رشـداً مالمئاً بعد، وهو الرشـد الذى 

يجعلـه قـادر عـىل الوفـاء مبسـئولياته اإلجتامعيـة تجـاه املجتمـع.  أو أن إضعاف التامسـك كان يتم 

بسـبب قـوى خارجيـة تتدخـل ىف املجتمـع فتؤلـب مكوناته عىل بعضهـا البعض، األمر الذى يسـاعد 

ىف تطويـر فجـوات تتسـع بـني جامعـات األمـة، حتـى تصبـح بعيـدة عـن بعضهـا البعـض.  ومن ثم 

تبـدأ قـى قيـادة تطـور خـاص بها، وإن بقيت شـكال ضمن مكونـات الدولة أو املجتمـع.   يضاف إىل 

ذلـك أن الدولـة القوميـة كانـت دولة رخوة، ال تسـتطيع ضبـط التفاعل بني مكوناتها بصورة رشـيده 

حسـب معايـري الـرتاث النظـرى املتعلق بنشـأة الدولة وتحديـد وظائفها األساسـية(٥٣).  ىف مواجهة 

تفاعـالت التفكيـك وإنهيـار التامسـك اإلجتامعـى فإنـه أصبح من الـرضورى تطوير بعـض األفكار أو 

السياسـات التى ميكن أن تسـاعد عىل إسـتعادة التامسـك اإلجتامعى. 

ويتمثـــل البعـــد األول لهـــذه السياســـات ىف رضورة توفـــري الـــرشوط التـــى تســـاعد 

ــه  ــك فإنـ ــق ذلـ ــى يتحقـ ــع.  وحتـ ــد املجتمـ ــىل صعيـ ــاىف عـ ــاج الثقـ ــة اإلدمـ ــادة عمليـ ىف إعـ

مـــن الـــرضورى إدراك أن الديـــن يشـــكل قاعـــدة الثقافـــة،  ونشـــري إىل الديـــن بإعتبـــار 

ــرس ىف  ــرضورى أن نغـ ــن الـ ــار مـ ــذا اإلطـ ــع.  ىف هـ ــني ىف املجتمـ ــني دينيتـ ــاك جامعتـ أن هنـ
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األبنـاء مـن خـالل التنشـئة اإلجتامعيـة ىف األرسة واملدرسـة واإلعـالم، تأكيـدا أن اللـه هـو مصـدر 

األديـان جميعـا، وأنـه حـق مـن حقـوق اإلنسـان أن يسـتوعب اإلنسـان معتقـدات دينـه بإعتـدال 

ودون تطـرف.  وأن تعمـل األرسة عـىل تطويـر روح التسـامح مـع اآلخـر املختلـف دينيـا، ومـن 

الـرضورى رفـع كل القيـود عـن حـق الجامعـات املختلفـة دينيا، حتـى ينطلـق تعبريهـا الدينى حرا 

يسـعى لاللتقـاء باآلخـر.  وىف هـذا اإلطـار نؤكـد عـىل فكرتـني، األوىل أنـه برغـم اإلعـرتاف بـأن مثـة 

إختـالف دينـى، فإنـه من الـرضورى تعليم أبناءنـا من خالل التعليـم جملة من املوضوعـات الدينية 

املشـرتكة، والتـى تشـكل نقطـة إلتقـاء بني األديـان جميعاً.  ذلك كله يحدث بشـكل معتـدل وبدون 

تطـرف أو تصلـب.  وتتصـل الفكـرة الثانيـة بأهميـة عـدم إسـتبدال مـادة الديـن مبـادة األخـالق 

املقرتحـة، ألننـا سـوف نـرتك تعليـم الديـن لبعـض املؤسسـات التـى تتطـرف بالدين إىل حـد تعميق 

مشـاعر التعصـب نحـو اآلخـر (٥٤).  وعلينـا أن نعمل عـىل إحياء الرمـوز الوطنية التـى لعبت دوراً 

تاريخيـا، مسـيحية كانـت أم إسـالمية، وأن نعتـرب إنجازات أو إخفاقـات هذه الرمـوز بإعتبارها ذات 

طبيعـة مرصيـة باألسـاس.  كـام أن علينـا أن نـدرب أبناءنـا للتعـرف عىل تراثنا اإلسـالمى واملسـيحى 

عـىل السـواء، ألنـه تـراث مـرصى وملـك ألبنائها. 

األبنـاء  لتعريـف  الطريـق  فتـح  عـىل  نعمـل  أن  الـرضورى  مـن  الثـاىن  البعـد  إطـار  ىف 

بالثقافـات الفرعيـة التـى طورتهـا مختلـف جامعـات األمـة.  ملـاذا ال نقيـم إحتفـاال سـنويا وطنيـا، 

ىف العاصمـة واملحافظـات واملـدن الصغـرية والقـرى إن أمكـن، نسـتعرض فيـه كل ثقافـات األمـة 

بصـورة إحتفاليـة.  الثقافـة النوبيـة ىف امللبـس والرقـص والغنـاء، والثقافـة «السـيناوية» الصحراوية 

الغنـاء  ثقافـة  إىل  باإلضافـة  ذلـك  املحافظـات،  بعـض  ثقافـات  وكذلـك  املوضوعـات،  ذات  حـول 

وامللبـس وحتـى الرقصـات مـن العصـور املسـيحية التـى ميكـن أحياؤها.  إضافـة إىل الغنـاء والرقص 

واإلحتفـال اإلسـالمى، وإذا كانـت بعـض املحافظـات لهـا هويـة ثقافيـة خاصـة فلتشـارك، بحيـث 

يسـاعد ذلـك عـىل الرتويـج لهـا وإعتبارهـا ثقافـة مرصيـة عامـة ومشـرتكة.  وميكـن أن تعقـد بعض 

النـدوات ىف اإلعـالم تسـعى إىل إستكشـاف العنـارص املشـرتكة بـني هـذه الثقافـات الفرعيـة جميعا.  

وتصبـح هـذه املشـرتكات هـى جوهـر الثقافـة املرصيـة، علينـا تفعيـل مقولـة أن الـرثاء ىف التنوع،٠ 
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ويرتبـط بذلـك أن نسـمح لـكل جامعـات املجتمـع املختلفـة دينيـا وعرقيـا وإجتامعيـا وثقافيـا، أن 

تعـرض بعـض تراثهـا ليتعـرف عليـه الجميع ألنـه ىف النهايـة تراث وثقافـة أمة مرصيـة خالصة(٥٥). 

ويتصـل البعـد الثالـث بالعمل عىل تحقيـق اإلندماج اإلجتامعى بـني كل جامعات املجتمع، 

أيـا كانـت متغـريات األختـالف.  وذلـك مـن خالل الـرشوع الجـاد ىف التنميـة، التى تعمل مـن ناحية 

عـىل زيـادة التامسـك اإلجتامعـى، والتـى تشـكل مـن املجتمـع وحـدة عضويـة متامسـكة.  هـذه 

التنميـة تسـتند قبـل كل شـئ إىل شـبكة كثيفـة مـن الطـرق، يصبح من الصعـب معها فـرض العزلة 

عـىل قطـاع أو جامعـة مـن جامعـات املجتمع.  شـبكة طرق تسـاعد ىف تعريف املجتمـع عىل بعضه 

البعـض، بحيـث نجـد أن تجانـس كثافة العالقـات اإلجتامعية عىل صعيـد املجتمع واحـد ومتقارب.  

بذلـك تنتفـى عزلـة أى جامعـة مـن الجامعـات، ويصبـح تداخلهـا مـع الجامعـات األخـرى واضحـاً 

وقويـا، وهـو األمـر الـذى ينعكـس عـىل زيـادة قـوة التامسـك اإلجتامعـى.  مـن الطبيعـى أيضـا أن 

تتـوزع قواعـد التنميـة عـىل صعيـد املجتمـع بصـورة متوازنـة، بحيـث تعمـل التنميـة عىل تأسـيس 

حالـة مـن التجانـس العـام داخـل املجتمـع مـن حيـث توفر فـرص الحياة املالمئـة.  بحيث ال تشـعر 

أى مـن الجامعـات، مـع تطـور قـدرات التنمية واملجتمع، بالغـنب أو بالحرمان من الفـرص(٥٦).  كام 

ينبغـى أن يتحقـق توزيـع عائـد التنميـة عـىل أسـاس متـوازن كذلك، بحيث تسـعى التنميـة ىف هذا 

اإلطـار إىل تحقيـق درجـة عاليـة من التجانس اإلجتامعـى، وليس التباين أو التناقـض اإلجتامعى.  ىف 

هـذا النطـاق ال ينبغـى أن تكـون الفجـوة واسـعة بـني قمة وقـاع املجتمـع، بذلك نضمن أن يشـارك 

الجميـع ىف بنـاء مجتمعهـم الواحـد ويتعمق إنتامئهم لـه.  وال يعنى التأكيد عـىل التجانس التنموى 

طمـس التنـوع والتميـز، بـل ينبغـى أن تعمـل التنميـة بإتجـاه الحفـاظ عـىل التنـوع، ألن وجـوده 

واإلرتقـاء بـه فيـه حفـاظ عـىل املجتمع وإثـراء له. 

ــياىس،  ــالح السـ ــق اإلصـ ــوراً ىف تحقيـ ــرشوع وفـ ــرضورى الـ ــن الـ ــك مـ ــب ذلـ إىل جانـ

ألن كا مـــا يســـبق لـــن يـــؤىت مثـــاره بـــدون إصـــالح ســـياىس قـــادر وفعـــال.  ونقصـــد 

التـــى تعمـــل عـــىل تنقيـــة فضـــاء  الـــذى يضـــم تلـــك الجهـــود  باإلصـــالح الســـياىس، 
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املجتمــع مــن كل مــا يعــوق املشــاركة الجــادة مــن املواطنــني، وفــق معايــري ســليمة وعــىل قــدم 

ــعة  ــاق واس ــح اآلف ــياىس إىل فت ــالح الس ــه اإلص ــى أن يتج ــياق ينبغ ــذا الس ــاواة.  ىف ه ــن املس م

ــة  ــون مث ــى أن يك ــورة ٢٠١١ /٢٠١٤  إذ ال ينبغ ــه ث ــا أنجزت ــو م ــام التحــول الدميوقراطــى، وه أم

عبــث عــىل هــذه الســاحة.  أول خطــوة ىف هــذا اإلصــالح التأكيــد عــىل تــداول الســلطة عــيل كل 

املســتويات ويف كل القطاعــات، وعــىل قــادة الــرأى والنخــب السياســية املخلصة دعــم آداء  الزعامة 

السياســية يف هــذا االتجــاه.   التحــول الدميوقراطــى يحتــاج إىل ضغــط مــن ســكان القــاع والوســط 

ــة،  ــالص املواطن ــك إخ ــال ش ــك ب ــع ميتل ــة.  فالجمي ــة ىف القم ــن الزعام ــارك م ــح ومب ــول مري وقب

وعلينــا أن نراجــع أنفســنا، ونقــف حتــى ىف مواجهــة مشــاعرنا األنانيــة ىف األســتمتاع بالرتبــع عــىل 

القمــة.   القمــة أينــام كانــت ســواء كانــت قمــة الدولــة أو املجتمــع، أو قمــة املؤسســة اإلنتاجيــة 

والخدميــة، فالــدورة الدمويــة للمجتمــع تحتــاج إىل حركــة وتنشــيط (٥٧).  إرتباطــا بذلــك علينــا أن 

نحــذف مــن حياتنــا آيــة قضايــا تحــت أى مســمى أو ىف ظــل أى ذريعــة أو تربيــر، تــرض بالتحــول 

ــة  ــك إمكاني ــة ومتتل ــون واعي ــوف تك ــرة، س ــفافة وطاه ــت ش ــة إذا كان ــي فالدميقراطي الدميقراط

التصحيــح الــذاىت ملســارها، فتدفــق مامرســتها ســوف يجــرف أمامــه كل مــا هــو معــوق ومنحــرف 

إىل ضفــاف املجــرى أو إىل حالــة مــن األهــامل.  

يعنــى التحــول الدميوقراطــى كذلــك تخليــص املجتمــع مــن كل مامرســات الفســاد، 

ــة  ــاط الغالبي ــى نعمــق إرتب ــة – الفاســدة،  ىف هــذا اإلطــار وحت ــل النخب ومــن الطعمــة - وال نق

مبجتمعهــم، علينــا أن نعمــل عــىل تغيــري دمــاء النخبــة.  ىف هــذا اإلطــار يذهــب التنظــري 

الســياىس عــىل أن النخبــة لهــا دورات،  دورة عــىل املســتوى الفــردى، وتتمثــل ىف أن حيــاة 

ــة الشــيخوخة  ــة الوســط.  ىف مرحل ــى ىف منطق ــة، وأن العطــاء الحقيق ــة ونهاي ــا بداي اإلنســان له

متــوت قــدرات النخبــة أو تفســد ألن البقــاء طويــالً ىف أماكنهــا يدفــع إىل تطويــر مصالــح تعيــث 

للحصــول عليهــا ىف األرض فســاداً.  هنــاك كذلــك الــدورة عــىل املســتوى الجامعــة، إذا ينبغــى أن 

ــوا  ــاً، إذا دخل ــة الوســط دامئ ــن منطق ــراد م ــا بأف ــه وتجديده ــري نخبت ــىل تغي ــع ع ــل املجتم يعم

مرحلــة الكهولــة أو الشــيخوخة نســتبدلهم بآخريــن.  مــا نشــاهده اآلن مثــري لــألمل واألىس، 
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حيـث دائـرة النخبـة بكاملهـا تضم الشـيخوخة نهاية دائرة اإلنسـان التى تتشـبس بالحيـاة، وتفرض 

نفسـها عـىل املجتمـع، وعـىل إسـتعداد ألن تقاتل وتبطـش بكل من يقـرتب أماكنهـا ومراكزها (٥٨).  

مـن غـري املنطقـى أن نجـد أن متوسـط عمـر النخبـة يتجـاوز السـتني عامـا، بينـام نسـبة الشـباب 

ىف املجتمـع تزيـد عـىل ٦٠٪ مـن سـكانه، أى مـا يزيـد عـىل سـتون مليونـا ال ميتلكـون شـيئا ىف امـر 

مجتمعهـم، وال يسـتطيعون تحريـك سـاكنا فيه. 

اإلصـالح السـياىس ينبغـى أن يـرضب الفسـاد بيـد مـن حديـد، خاصـة إذا تضافـر فسـاد 

اإلقتصـاد مـع فسـاد السياسـة.  ذلـك يرجـع إىل أن الفسـاد يدمـر قـدرات املجتمـع وثرواتـه،  التـى 

هـو أحـوج مـا يكـون إليهـا.  وأيضـا ألن الفسـاد يعنى تأميـم قدرات املجتمـع لصالح شـخص، وألنه 

يقـدم تلـك القـدوة السـيئة واملنحرفـة،  فالفسـاد ىف رشائـح القمـة سـوف يتحـول إىل رشـوة بـني 

رشائـح القـاع، واملواطـن كائـن مغلـوب عـىل أمره يسـلب من أعـىل ومن أسـفل.  وإذا كان للفسـاد 

صـور عديـدة كاإلحتـكار، أو اإلختـالس، أو توزيـع ثـروات املجتمـع عـىل الكبـار واألقـارب وأصحاب 

الحظـوة، أو اإلسـتبداد بالـرأى إسـتغالالً للمنصـب، أو اإلنحـراف مبعايـري آداء الوظيفـة العامـة، أو 

خيـان أمانـة األمـة.  فـإن كل هـذه الصـور ينبغـى أن تواجـه، وتسـتأصل مـن جذورها، ألن الفسـاد 

يقـىض أو يدمـر أصـول املجتمـع، التـى يتـم إصالحهـا من جيـوب الفقراء دافعـى الرضائـب املتعبة.   

لذلـك كان الفسـاد مهـدداً للتامسـك اإلجتامعـى، وأن القضـاء عليـه ومواجهتـه مـن شـأنه أن يدعم 

هـذا التامسـك (٥٩). 

اإلصـالح السـياىس يتطلـب تطبيـق القانـون، الـذى عـىل الجميـع أن ميتثلـوا لـه، وعىل قدم 

مـن املسـاواه.  القانـون الصلـب غـري الرخـو، والـذى ال يقبـل املرونـة أو االلتـواء.  فاإلحتـكام إىل 

القانـون يعنـى العـدل الـذى ينبغـى أن يعيـش الجميـع تحـت مظلتـه بـال خـوف مـن أى نـوع، أو 

أى مصـدر.  ويعنـى اإلحتـكام إىل القانـون أننـا نقفـز إىل التحديـث وإىل األمـام بعيـداً عـن الثقافـة 

التقليديـة والتكوينـات اإلرثيـة الرثـة.  ال يعنـى ذلـك أننـا نغيـب الرتاث، فالـرتاث دامئاً مـرشق طاملا 

أنـه قـادر عـىل التعامـل مـع الحداثـة.  ولكننـا نقصـد الثقافـة التقليديـة التـى قـد متيـز بـني البرش، 
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أو التـى تضـع الحواجـز بـني البـرش وتفصلهـم عـن بعضهـم البعـض.  اإلحتـكام إىل القانـون سـوف 

يجعـل التفاعـل بسـيطا ومريحـا للجميـع، ولنعطى مثالني، أن نحرتم سـن اإلحالـة إىل املعاش، فليس 

هنـاك مـن هـو فـوق القانـون إبتـداء مـن رئيـس الدولة وحتـى املوظـف الصغـري، واملثـال الثاىن أن 

يطبـق القانـون عـىل كل منحـرف أو مجـرم.   ولنتصـور أن الشـاب الـذى أغتصـب فتـاة «فرشـوط» 

طبـق عليـه القانـون ىف التـو واللحظـة، وكذلك الذيـن إعتدوا ىف نجـع حامدى عـىل مواطنني آخرين 

كامـىل املواطنـة (٦٠).   أعتقـد أن العقـاب سـوف يكـون رادعـاً وقويـا يـؤدى وظيفتـة، ىف تأكيـد 

اإلسـتقرار والتامسـك اإلجتامعـى، سـوف تنتفـى الحاجـة حينئذ إىل مواكـب الوزراء ونواب الشـعب 

واملجالـس العرفيـة، ألن ىف مثـل هـذه املامرسـات متييـع للمواقـف ورضب للمواطنـة ىف الصميـم 

ومتزيـق التامسـك اإلجتامعى. 

ىف هـذا السـياق مـن الـرضورى أن يلعـب املجتمـع املـدىن دوراً بـارزا يسـتهدف تحقيـق 

التامسـك اإلجتامعـى وترسـيخ جـذوره.  ىف نطـاق ذلـك مـن الـرضورى أن ميتـد وجـود األحـزاب إىل 

مواقـع بعيـدة، أن تكـون لهـا مقـار ىف سـيناء والنوبـة وىف املحافظـات التـى تشـهد تـوازن سـكاىن 

مسـيحى إسـالمى.  وعليهـا أن تحـرص أن تضـم ىف كوادرهـا أعضاء مـن كل األطيـاف اإلثنية للوطن.  

وأن تعاقـب التمييـز عـىل أسـاس إثنـى، وكذلـك أن تنتـرش األحزاب جامهرييـا، ويكـون ىف وعيها أن 

تعمـل بإتجـاه تحقيـق هـذا الدمـج اإلجتامعى.  نفـس األمر ميكـن أن تفعله النقابـات أو املنظامت 

غـري الحكوميـة، التـى ينبغـى أن تعمـل عىل فض عزلـة بعض الجامعـات او حتى ميلهـا إىل اإلنعزال 

(٦١).   ىف هـذا اإلطـار فـإن عـىل جامعـة األغلبيـة دامئـاً، سـواء إكتسـبت هـذه الصفـة عـىل أسـاس 

دينـى أو عرقـى أو جغـراىف أو حتـى ثقـاىف، أن تتـرصف بسـيكلوجيا األخ األكـرب الـذى ال يغتصـب 

حقـوق األخريـن.   بـل األخ الذى يسـتوعبهم ىف نطاق عواطف األخوة، وأن يسـعى لتأكيد حقوقهم 

املرشوعـة، ففـى ذلـك تأكيد لوشـائج القـرىب، وترسـيخ لقواعـد التامسـك اإلجتامعى. 

عــىل  التأكيــد  ىف  محوريــا  دوراً  اإلعــالم  يلعــب  أن  ســبق رضورة  مــا  مــع  ويتســق 

ــد  ــات أن يؤك ــذه اآللي ــدة.  أول ه ــات عدي ــالل آلي ــن خ ــك م ــى، وذل ــك اإلجتامع ــم التامس قي

بــني  املســاواة  تفــرتض  التــى  املواطنــة  برتســيخ  املرتبطــة  القيــم  منظومــات  عــىل  اإلعــالم 
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املواطنـني ىف الحصـول عـىل مختلـف الفـرص.  وأن يسـلط األضـواء بإتجـاه اإلخـالل بتوزيـع الفرص 

بـني افـراد املجتمـع.  باإلضافـة إىل ذلـك من املمكـن أن يلعب اإلعـالم دوراً نقديا سـواء لبريوقراطية 

الدولـة املتحيـزة لصالـح أو ضـد أى مـن جامعـات أو نطاقـات املجتمـع.  أو فيـام يتعلـق بتأسـيس 

التنميـة أو اإلسـتفادة مـن منجزاتهـا، وىف ذات الوقـت عليهـا أن توجه النقد ألى فاعل، فـرداً كان أو 

جامعـة، يحـاول الحصـول عـىل فـرص أو إمتيـازات أكرب عىل حسـاب حرمـان اآلخرين منهـا، أو عىل 

األقـل إنتقـاص حقوقهم فيهـا (٦٢).  

باإلضافـة إىل ذلـك فإنـه مـن الـرضورى أن يسـعى اإلعـالم عـن موضوعيـة ووعـى بإتجـاه 

توضيـح بعـض الحقائق املتعلقة بسـلوكيات بعـض األفـراد أو الجامعات الضارة باملواطنة باالسـاس.  

وأن يعقـد النـدوات املعلنـة ملناقشـة القضايـا الشـائكة، التـى تـرض باملواطنـة عىل قاعدة املسـاواة.  

عـىل اإلعـالم أيضـا أن يحمـى – عـن وعـى وإرادة – التامسـك اإلجتامعـى مـن أى إخـرتاق أو تهديد 

إقليمـى أو دوىل ملجتمعنـا، وأن يفضـح باألسـانيد أى إتصـال من الخارج بالداخل لـإلرضار باملواطنة، 

حفاظـا عـىل التامسـك اإلجتامعـى، وال مانـع مـن تقديم هـذه التدخـالت إىل القضاء ليقـول كلمته.  

كـام أن عليـه أن يطـور وعيـا عامـا بأن مرص وطننـا جميعا، وليس مـن حق فرد أو طـرف أن يحصل 

عـىل حقـوق أو فـرص، بينـام يحـرم منهـا فـرد أو طـرف آخـر، وهـو مـا يعنـى أن يقف اإلعـالم بكل 

إمكانياتـه حارسـاً يقظـاً يحافـظ عىل التامسـك اإلجتامعى. 
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متهيد

يحتـاج أى مجتمـع مـن املجتمعـات إىل مسـتوى مالئـم مـن التامسـك اإلجتامعـى، وذلـك 

حتـى يتمكـن مـن تطويـر النظم االجتامعية، التى تسـعى إلشـباع الحاجـات األساسـية للبرش أعضاء 

املجتمـع،  وهـو مـا يعنـى أن التامسـك اإلجتامعـى لـه وظيفـة بنائيـة.  باإلضافـة إىل ذلـك فـإن 

للتامسـك االجتامعـى وظيفـة ديناميـة تتمثـل ىف تيسـري الظروف التى تسـاعد عىل إنجـاز العمليات 

األساسـية الالزمـة إلسـتمرار املجتمـع، كعمليـات التنشـئة االجتامعيـة إضافـة إىل عمليـات التعـاون 

والتكيـف واإلنتـاج والتغـري االجتامعـى.  ىف مقابـل تقليـص الظـروف التـى قـد تسـاعد عـىل تفجـر 

الـرصاع وإنهيـار التامسـك اإلجتامعـى.  وىف هـذه الحالـة فإننـا نـدرك التامسـك اإلجتامعـى بإعتباره 

يعنـى إمتـالك املجتمـع  لدرجـة عالية من التكامـل واإلسـتقرار االجتامعى، وإسـتمرار أو دوام هذه 

الحالـة لفـرتة طويلـة مـن الزمن.  

وحتــى يتحقــق التامســك االجتامعــى فــإن املجتمــع يحتــاج إىل فاعليــة آليــات أو متغــريات 

ــاز، إشــباع حاجــة املجتمــع إىل التامســك اإلجتامعــى.   ــوىل بإمتي ــذى يت ــن، ال ــدة أبرزهــا الدي عدي

ســواء كان الديــن صــادراً عــن قــوى مــا وراء الطبيعــة، أى اللــه، ومــن ثــم نجــده يعمــل بإتجــاه 

تشــكيل مجتمــع متامســك عــىل قاعــدة مــن املعــاىن الدينيــة، أو كان الديــن – كــم هــى الحــال 

ىف الديانــات البدائيــة - تعبــريا عــن معــاىن طورهــا املجتمــع، وأفــرد لهــا مكانــة ســامية مــن خــالل 

ربطهــا باألســالف والتواتــم التــى يقدســها املجتمــع.  وىف الحالتــني نجــد تطابقــاً أو متاهيــا متبــادال 

بــني الديــن واملجتمــع، حيــث يصبــح اإلثنــان وجهــني لعملــة واحــدة.  تأكيــداً لذلــك انــه إذا كان 

ــوى  ــوده املعن ــه وج ــن ل ــإن الدي ــن، ف ــاىن الدي ــد مع ــذى يجس ــادى ال ــوده امل ــه وج ــع ل املجتم
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املجـرد الـذى يسـعى إىل تشـكيل التنظيـم اإلجتامعـى للمجتمـع.  وهـو مـا يعنـى أنه حينـام نؤكد 

عـىل حاجـة املجتمـع إىل الديـن فإننـا بذلـك نطلـب التقـاء املعنـوى املجرد، مـع الواقعى املتجسـد 

ىف وحـدة واحدة.

إسـتناداً إىل ذلك فإننا نجد أن الدين يشـبع حاجة املجتمع إىل التامسـك اإلجتامعى - حتى 

يصبـح املجتمـع قويـا يقـوم بوظائفـه األخـرى – مـن خـالل أربعـة مسـتويات.  ىف نطـاق املسـتوى 

األول، وهـو املسـتوى الرمـزى، حيـث نجـد أن الديـن يتشـكل ىف جوانـب كثـرية منه مـن الرموز، أو 

األبنيـة الرمزيـة التـى تسـتنفر سـلوكيات البـرش وعواطفهـم ومشـاعرهم، تجاه تقديـس موضوعات 

معينـة يتعامـل معهـا البـرش بقـدر واضـح مـن التوقـري والتبجيـل.  بحيـث نجـد أن هـذه الرمزيـة 

الدينيـة تلعـب دورهـا ىف ضبـط التفاعـل اإلجتامعـى ىف مختلـف مجـاالت الحيـاة اإلجتامعيـة ىف 

املجتمـع.  ىف هـذا اإلطـار فإننـا نجـد أن املعـاىن املتضمنة ىف الرمزيـة الدينية تشـكل الخيوط القوية 

غـري املحسوسـة التـى تلعـب دوراً أساسـيا ىف ربـط أجـزاء املجتمـع ببعضهـا البعـض.  حتـى يتحقق 

التامسـك االجتامعـى قويـا، إضافـة إىل ربـط املجتمـع الواقعـى بالقـوى العلوية أو السـاموية، حتى 

يصبـح التامسـك أقـوى بفاعليـة العواطـف املرتبطة بقوى مـا وراء الطبيعـة.  وىف هذا النطـاق فإننا 

نجـد أنـه كلـام أصبـح البـرش أكرث إميانـا كلـام أصبـح املجتمع أكرث متاسـكا.  

ويتمثــل املســتوى الثــاىن الــذى يشــبع فيــه الدين حاجــة املجتمــع إىل التامســك اإلجتامعى، 

ــة التــى تتــرسب  ــم الديني ــار منظومــة القي ىف دور الديــن ىف الحفــاظ عــىل هــذا التامســك، بإعتب

ــو  ــى.  وه ــل اإلجتامع ــط التفاع ــىل ضب ــارشة ع ــل مب ــى تعم ــع، أو الت ــة املجتم ــالل ثقاف ــن خ م

ــا  ــى.  إم ــك اإلجتامع ــل والتامس ــد التكام ــة إىل تأكي ــذه الحال ــعى ىف ه ــن يس ــى أن الدي ــا يعن م

مــن خــالل الوجــود الرمــزى املبــارش لقيــم الديــن والثقافــة ىف فضــاء املجتمــع لتوجيــه ســلوكيات 

البــرش، أو تحــول هــذه القيــم إىل تقاليــد ومعايــري وأعــراف تراقــب هــذه الســلوكيات ىف مختلــف 

ــة مــن  ــن والثقاف ــم الدي ــة إىل إســتيعاب البــرش أعضــاء املجتمــع ملنظومــات قي املجــاالت.  إضاف

ــداء  ــة، إيت ــع املختلف ــات املجتم ــا مؤسس ــوم به ــة، التــى تق ــئة االجتامعي ــة التنش ــالل عملي خ

مــن األرسة وحتــى الجامعــة.  وإذا كان الديــن يشــكل قاعــدة الثقافــة فــإن قيمــة ومبادئــه 
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تتـرسب ىف املجتمـع مـن خـالل الثقافـة، بحيـث تـؤدى القيـم الدينيـة فاعليتهـا ىف ضبـط التفاعـل 

اإلجتامعـى لتأكيـد التامسـك اإلجتامعـى، وتجنيـب املجتمـع السـقوط ىف حالـة الفـوىض. 

ويتصـل املسـتوى الثالـث لفاعليـة الديـن ىف تأكيـد التامسـك اإلجتامعـى للمجتمـع، مـن 

خـالل تأكيـد الديـن عـىل تكامـل النظـم اإلجتامعيـة مـع بعضهـا البعـض.  وذلـك مـن خـالل ربـط 

الديـن للنظـم اإلجتامعيـة ببعضهـا البعـض، إضافـة إىل أن منظومـة املبـادئ والقيـم الدينية تشـكل 

املواثيـق املعياريـة أو املعنويـة التـى تعمـل وفقـا لهـا النظـم اإلجتامعيـة.  عـىل هـذا النحو تشـكل 

قيـم الديـن والثقافـة  املوجهـات الرمزيـة التـى تضبـط آداء النظـم اإلجتامعيـة، إضافـة إىل توجيـه 

وظائـف النظـم اإلجتامعيـة مبـا يحقـق التامسـك اإلجتامعـى للمجتمـع. 

ويشـري املسـتوى الرابـع إىل دور الديـن ىف إشـباع حاجـة املجتمـع إىل التامسـك اإلجتامعـى 

مـن خـالل اآلداء الوظيفـى املبـارش، الـذى ينجـزه الديـن لصالح بنـاء املجتمـع، بحيث يـؤدى إنجاز 

الديـن لهـذه الوظائـف إىل تأكيـد متاسـكه.  وتتمثل الوظيفـة األوىل ىف دعم الدين لتامسـك املجتمع 

وتأكيـده لذاتـه، مـن خـالل تقديـس املعـاىن والرموز، التى تجسـد وجـوده وتؤكد وحدته ومتاسـكه، 

سـواء صـدرت هـذه املعـاىن من خـارج املجتمـع، ومن ثم فهـى تسـعى إىل تأكيد وحدته ومتاسـكه، 

أو أنهـا صـدرت عـن املجتمـع لتأكيد وحدته ومتاسـكه.  إىل جانـب ذلك يؤدى الديـن وظيفة تقديم 

الدعـم والطاقـة للمجتمـع ىف أوقـات األزمـات، فـإىل جانـب أن الديـن يتـوىل ترصيـف التوتـرات 

املختزنـة ىف بنيـة املجتمـع.  فـإن منظومـات القيـم الدينيـة تؤكـد لديـه  اإليجابيـة والخرييـة التـى 

تسـاعده ىف الخـروج مـن األزمـات قويـا ومتامسـكا.  إضافة إىل ذلك فإنـه ىف حالة مواجهـة املجتمع 

لإلنهيـار، فـإن الديـن يصبـح آليـة لتغيـري املجتمـع القائـم، وتأسـيس مجتمـع جديـد أكـرث متاسـكا 

وتكامـالً، وميتلـك إمكانيات اإلسـتقرار.  

وإذا كان الديـــن هـــو الـــذى يحفـــظ للمجتمـــع متاســـكه، وهـــو الـــذى يســـاعد 

عـــىل إســـتقرار بنيـــة الشـــخصية اإلنســـانية، ىف املواقـــف أو املراحـــل التـــى تواجـــه فيهـــا 

ازمـــة.  فـــإن الديـــن مبعانيـــة ومبادئـــة وقيمـــه يلعـــب دوراً أساســـيا ىف تشـــكيل رؤيـــة 
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املجتمـع واإلنسـان للعـامل املحيـط بدوائـرة املتتابعـة.  ومـن ثم يسـاعد عىل إتسـاق رؤيـة املجتمع 

والفـرد، بإعتبـار أنهـا جميعهـا تصـدر عن جذر واحـد، وهو ما يدعم التامسـك اإلجتامعـى بدرجات 

أو مسـتويات أعـىل، وسـوف نقـوم فيام يـىل بتحليل هـذه القضايا. 

أوالً: موارد تأكيد التامسك اإلجتامعى للمجتمع 

ــع.   ــبة للمجتم ــة بالنس ــة املحوري ــاالت ذات األهمي ــن الح ــى م ــك اإلجتامع ــد التامس يع

ــة  ــى الحال ــامع، وه ــة اإلجت ــيخ حال ــال لرتس ــرب مدخ ــى يعت ــك اإلجتامع ــار أن التامس ــك بإعتب وذل

التــى يســعى البــرش ىف إطارهــا لبنــاء العمــران البــرشى.  فاإلنســان عــىل خــالف الحيــوان تتشــكل 

ــل  ــذا التفاع ــن ه ــا م ــم، وإنطالق ــه معه ــن وتفاعل ــه باآلخري ــالل إجتامع ــن خ ــه م ــه وهويت ذات

تتأســس العمليــات والنظــم اإلجتامعيــة(١).  وبــدون تعايــش البــرش مــن خــالل مســتويات وأمنــاط 

مختلفــة مــن التجمعــات، لــن يتحقــق التفاعــل اإلجتامعــى بينهــم، ولــن تتأســس حالــة اإلجتــامع 

واملجتمــع وظهــور الثقافــة وتبلــور الحضــارة.  ىف هــذا اإلطــار تــربز أهميــة التامســك اإلجتامعــى 

وحاجــة املجتمــع إليــه، إنطالقــا مــن النظــر إىل املجتمــع باعتبــاره كائــن عضــوى، ال ميكــن أن يــؤدى 

وظائفــة األساســية إال مــن خــالل متاســك بنيتــه األساســية، وهــى الوظائــف التــى ميكــن أن نصنفهــا 

إىل ثالثــة وظائــف.  حيــث تتمثــل الوظيفــة األوىل ىف ســعى املجتمــع بإتجــاه تأكيــد حالــة اإلجتــامع 

التــى تعنــى إتفــاق البــرش وتعاونهــم مــع بعضهــم ىف نــوع مــن الرتاحــم.  إرتباطــا بذلــك يحتــاج 

املجتمــع إىل وظائــف وحداتــه املتنوعــة، بهــدف إنجــاز التنشــئة اإلجتامعيــة لألجيــال الجديــدة، 

ــن  ــار م ــه ىف إط ــائدة في ــاة الس ــة الحي ــب نوعي ــائدة، وحس ــة الس ــم الثقاف ــات قي ــق منظوم وف

ــك  ــة إىل ذل ــم مســتقرة ومتامســكة.  باإلضاف ــة وقي ــذى يســتند إىل ثقاف التامســك اإلجتامعــى، ال

يحتــاج املجتمــع إىل عمليــات التعــاون والتكيــف، وهــى العمليــات التــى تســاعد يف إنجــاز التفاعــل 

ــية  ــات األساس ــبع الحاج ــا يش ــري م ــاج وتوف ــة إىل أنت ــؤدى ىف النهاي ــذى ي ــوى، ال ــى الس اإلجتامع

ــة مــن  للبــرش أعضــاء املجتمــع.  إذا ال ميكــن للمجتمــع أن ينجــز هــذه العمليــات، وهــو ىف حال

الفــوىض وعــدم التامســك، ســواء عــىل املســتوى اإلجتامعــى أو الثقــاىف (٢). 

وتتصـــل الوظيفـــة الثانيـــة بحاجـــة املجتمـــع إىل التامســـك اإلجتامعـــى لتطويـــر 
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النظـم اإلجتامعيـة التـى تشـكل بنـاؤه ىف اإلتجـاه الـذى يدعـم إسـتقراره.  وىف هـذا اإلطـار يعمـل 

املجتمـع بإتجـاه الحفـاظ عـىل النظـم اإلجتامعيـة، مـن خـالل توجيـه التفاعـل املرتاكـم ىف نطاقهـا 

مبـا يؤكـد هويتـه.  وحاميـة هـذه النظـم مـن آيـة إخرتاقـات قـد تـرض بهويـة املجتمـع، إضافـة إىل 

تطويرهـا مبـا يجعلهـا قـادرة عـىل التفاعـل مـع متغـريات الواقـع املتجـدد.  ولـىك يحقـق املجتمـع 

ذلـك مـن الـرضورى أن ميتلـك درجـة عالية مـن التامسـك، بإعتبـار أن اإلخرتاقات تكون أكـرث نجاحاً 

ىف حالـة التفكيـك اإلجتامعـى، أي تفكيـك بنـاء املجتمـع.  ىف حـني تشـري الوظيفـة الثالثـة إىل حاجة 

املجتمـع إىل التامسـك واإلسـتقرار اإلجتامعـى النسـبى، حتـى يصبـح قادراً عـىل إسـتيعاب التغريات 

التدريجيـة.  التـى تزيـد مـن متاسـكه لكونها توفر لـه القدرة والطاقة، التى يسـتند إليهـا ىف اإلنتقال 

مـن الحـارض إىل املسـتقبل، وهو ما يعنى أن التامسـك اإلجتامعى يؤسـس ىف بنيـة املجتمع، القابلية 

للتحـول والتجديـد، كـام أسـس لـه القابلية لإلسـقرار والتامسـك (٣).   

ذلــك يفــرض علينــا اهميــة إستكشــاف متغــريات التامســك اإلجتامعــى، تلــك التــى تــؤدى 

إىل تكامــل املجتمــع وترابــط أعضائــه بحيــث يكــون قــادراً عــىل إنجــاز املهــام أو الوظائــف املشــار 

إليهــا.  ولتحديــد هــذه املتغــريات فإننــا نجــد أن البنــاء اإلجتامعــى للمجتمــع، هــو الــذى يطــور 

هــذه املتغــريات بصــوره تلقائيــه، وهــو الــذى يفعلهــا بإتجــاه تأكيــد وحدته، وىف هــذا النطــاق فإننا 

نعــرض لســتة متغــريات فاعلــة.  ويتمثــل املتغــري األول ىف الديــن الــذى تفــرض مبادئــه األساســية 

رضورة تعايــش وتفاعــل جامعــة املؤمنــني وعبادتهــم اللــه واحــد.  وبغــض النظــر عــن كــون الديــن 

صــادر عــن الســامء كــام هــى الحــال ىف الديانــات الكتابيــة، أو هــو إنعــكاس لألوضــاع اإلجتامعيــة 

الســائدة ىف املجتمــع، كــام هــى الحــال ىف الديانات البدائيــة، أو كام تذهب بعــض املواقف النظرية.  

فــإن الديــن يلعــب دوراًَ أساســيا ىف تحقيــق التامســك اإلجتامعــى، وذلــك مــن خــالل قبــول جامعــة 

املؤمنــني لقيــم الديــن، بإعتبارهــا التــى توجــه ســلوكياتهم ىف مختلــف املجــاالت اإلجتامعيــة.  وإذا 

ــة، فــإن البــرش يلجــأون  كانــت قيــم الديــن هــى املوجهــة لســلوكيات البــرش ىف الظــروف العادي

ــر  ــه املط ــك.  فرقص ــا إىل التامس ــون فيه ــى يحتاج ــات الت ــه، ىف األوق ــن وإىل الل ــادة إىل التدي ع
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التـى متارسـها بعـض القبائـل البدائيـة، والتى تقـع مع بداية فصل الشـتاء، تؤدى إىل تجمع العشـائر 

واألفخـاذ التـى تشـتتت ىف فصـل الصيـف، ومـن ثـم تعيـد القبيلـة تأكيـد وحدتهـا ومتاسـكها مـن 

جديـد (٤).  ويحـدث نفـس األمـر حينـام تسـتخدم الشـعارات الدينيـة لزيـادة جـذوة العواطـف 

الدينيـة ىف أوقـات الحـروب، حيـث اللجـوء إىل اإللـه الواحـد الـذى مينـح الربكـة للمجتمـع، وتعمل 

قوتـه عـىل تحقيق متاسـكه.

ويؤدى الدين دورة ىف تحقيق التامسـك واإلسـتقرار اإلجتامعى، بإعتبار أن الدين ىف قسـمى 

العبـادات واملعامـالت يتشـكل مـن املبـادئ والقيـم، الصـادرة عـن السـامء ىف الديانـات السـاموية، 

والتـى تسـتهدف تنظيـم سـلوكيات البـرش.  سـواء تجاه خالقهـم، أو تجـاه بعضهم البعـض، أو تجاه 

مجتمعهم.  ويلعب الدين دوراً أساسيا ىف ضبط سلوك أعضاء املجتمع، مبا يؤكد التامسك واإلستقرار 

اإلجتامعـى.  ويحقـق الديـن ذلـك مـن خالل عـدة أبعاد أساسـية، ويتمثـل البعد األول ىف أنـه نظراً 

ألن األديـان موحـى بهـا مـن اللـه، فإن املعـاىن التى يفـرتض أن يسـتوعبها البرش وتوجه سـلوكياتهم، 

تكـون عـادة مغلفـة مبشـاعر التقـوى.  التـى هى مزيـج من الخـوف والحـب والتقديـس واإلحرتام، 

ومـن ثـم فالطاعـة واجبـة لهـا، وليس هنـاك مجال للخـالف معها أو رفضهـا،  وهو األمـر الذى مينح 

هـذه املعـاىن قـدراً واضحـاً من القوة.  ويشـري البعد الثاىن إىل أن املعاىن الدينيـة الصادرة عن الغيب، 

تشـكل ىف الغالـب قاعـدة الثقافة، فالحـالل والحرام الدينـى يتجىل غالبا من خـالل الصواب والخطأ 

الثقـاىف.  وهـو مـا يعنى أن الدين يسـاهم بنسـبة غالبـة ىف تشـكيل منظومات قيم الثقافـة، وبذلك 

فهـو يضبـط ويوجه سـلوكيات البرش من خالل ذات أبعـاد الثقافة، يضاف إىل ذلك أن املعاىن الدينية 

لهـا سـموها بطبيعـة الحـال.  ويتصـل البعـد الثالـث، ىف أن الدين يدفـع البرش إىل عمـران املجتمع، 

ومـن ثـم تحقيـق إسـتقراره، بإعتبار أن ذلك واجبا دينيا سـوف يكافأ عليه املؤمـن ىف الدنيا واألخرة.  

وىف هـذا اإلطـار فـإن الديـن يعتـرب أقـوى اآلليـات التـى تـم التأكيـد عليهـا، بإعتبـاره يدعـو ويعمل 

بإتجـاه إسـتقرار املجتمع ومتاسـكه، إسـتناداً إىل سـلوك البرش اإليجـاىب والخري تجـاه بعضهم البعض.  

ويؤكـد البعـد الرابـع عـىل دور الدين ىف إسـتقرار املجتمع ومتاسـكه – بخاصة اإلسـالم – إسـتناداً إىل 
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العمـل وفـق املقاصـد الرشعيـة الخمس، التـى تؤكد الوثائق األساسـية للديـن أهمية تبنـى معانيها، 

كموجهـات لبنـاء العمـران البـرشى. وهـى الحفـاظ عـىل الديـن والنفـس والعقـل والنسـل واملـال، 

لكونهـا لزوميـات رضوريـة للوجـود اإلنسـاىن واإلجتامعـى، حيـث يـؤدى تفعيلها إىل تحقيـق الرخاء 

اإلنسـاىن، ومـن ثـم إسـتقرار املجتمـع ومتاسـكه، إسـتناداً إىل مراعـاة طبيعـة ومتطلبـات الفطـرة 

اإلنسانية.  

وتشـكل الثقافـة ومنظومـات القيـم املتغـري الثـاىن لتحقيق التامسـك اإلجتامعـى للمجتمع، 

حيـث يـؤدى إسـتيعاب األفـراد لقيـم الثقافـة واإلتفاق عليهـا، إىل توجيه سـلوكياتهم وفـق مضامني 

هـذه القيـم، بحيـث تجعـل الثقافـة والقيـم سـلوكيات البـرش ىف املواقـف املتشـابهة ذات طبيعـة 

منطيـة متكـرره.  وىف هـذا السـياق تحتـوى قيـم الثقافة عىل ثالثـة منظومات من القيـم، التى توجه 

سـلوكيات البـرش ىف املجـال اإلجتامعـى. القيـم اإلدراكيـة املسـتنده إىل املعرفـة العقالنيـة، والقيـم 

الوجدانيـة ذات املضامـني العاطفيـة التـى ترتبـط مبوضوعـات معينـة، ثـم القيـم التفضيليـة التـى 

توجـه إختيـارات اإلنسـان ىف مختلـف مجاالت املجتمـع، وجميعهـا منظومات قيم موجـودة ىف بناء 

الديـن (٥).  وإىل جانـب أن اإلتفـاق بـني أعضـاء املجتمع هو مصدر فاعلية القيم ىف تأكيد التامسـك 

اإلجتامعـى، فـإن هذه القيم تتسـلل من خالل التنشـئة اإلجتامعية لتشـكل الضمـري الفردى.  بحيث 

تسـيطر الثقافـة عـىل سـلوكيات البـرش مـن خـالل وجودهـا الرمـزى ىف فضـاء املجتمـع، وكذلك من 

خـالل تشـكيلها للضامئـر الفرديـة، لتدفع الفـرد بإتجـاه إنجاز سـلوكيات تؤكد التامسـك اإلجتامعى 

وال تـرض به.

ويعتـرب إميـل دوركيـم وتالكـوت بارسـونز مـن أبـرز علـامء اإلجتـامع الـذى أكـدوا عـىل 

اإلتفـاق القيمـى كقاعـدة لتحقيـق للتامسـك واإلسـتقرار اإلجتامعـى (٦).  حيـث يـروا أن الثقافـة 

ومنظومـات القيـم املتضمنـة فيهـا هى التـى تتوىل ضبط وتنظيـم التفاعل اإلجتامعـى، الذى يتدفق 

بإتجـاه تأكيـد التامسـك واإلسـتقرار اإلجتامعـى.   وذلـك مـن خـالل أربعـة أبعـاد أساسـية.  حيـث 

يتمثـل البعـد األول ىف دور وفاعليـة منظومـات القيـم بإعتبارهـا تكوينـات رمزيـة قامئـة ىف فضـاء 

املجتمـع، تحـدد للبـرش الصـواب والخطـأ ىف مختلـف املواقـف اإلجتامعيـة.  وبهـذا املعنـى فهـى 
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تشـكل املوجهـات، التـى توجـه سـلوكيات البـرش ىف مختلـف املجـاالت اإلجتامعيـة، كقيـم األمانـة 

والـرشف والخـري واإليجابيـة.  ويتحـدد البعـد الثـاىن مـن خـالل تحـول القيـم إىل معايـري وتقاليـد 

وأعـراف تتـوىل تنظيـم وضبـط التفاعـل اإلجتامعـى ىف مختلـف مجـاالت املجتمـع، بحيـث نجدهـا 

تشـكل الرقيـب اإلجتامعـى عـىل السـلوكيات الفرديـة.  ومـن خـالل البعـد الثالـث تتـوىل الثقافـة 

ومنظومـات القيـم ضبـط التفاعـل بـني البـرش ىف املجتمع، إسـتناداً إىل ما يسـمى بصيغـة التوقعات 

املتبادلـة، حيـث يتوقـع كل فـرد أن يتفاعـل مـع فعل اآلخر أو االسـتجابة له، إسـتناداً إىل إشـرتاكهام 

ىف الثقافـة املشـرتكة التـى توجـه تفاعالتهـام معـا.  ىف حـني يـؤدى البعـد الرابـع فاعليتـه مـن خالل 

إسـتيعاب الشـخصية ىف املجتمـع ملنظومـات قيـم الثقافـة مـن خـالل عمليـة التنشـئة اإلجتامعيـة.  

بحيـث تشـكل هـذه القيـم الضمـري الفـردى الداخـىل، والـذى يتـوىل توجيـه سـلوكيات اإلنسـان ىف 

املجتمـع.  عـىل هـذا النحـو تؤكـد الثقافـة ومنظومـات القيـم عـىل التامسـك اإلجتامعـى من خالل 

ضبـط وتوجيـه سـلوكيات البـرش مـن زوايـا عديـدة.  منهـا أن سـلوكيات البـرش محكومـة برمزيـة 

الثقافـة، التـى توجـد قيمهـا املوجهـة ىف فضـاء املجتمـع، ثـم أن سـلوكيات البـرش مراقبـة بواسـطة 

الثقافـة، مـن خـالل تحولهـا إىل تقاليـد ومعايـري وأعـراف.  إضافـة إىل تفاعـل البـرش مـع بعضهـم 

البعـض بالنظـر إىل قيـم الثقافة، عىل أسـاس من صيغـة التوقعات املتبادلة. إىل جانـب الضبط الذى 

متارسـه مضامـني الثقافـة مـن خـالل الضمـري الفـردى، بحيث يصبح سـلوك الفـرد منضبطاً مبـا يؤكد 

التامسـك واإلسـتقرار اإلجتامعـى.   

ويعتـرب التكامـل بـني النظـم اإلجتامعيـة املتغـري الثالـث الـذى يـؤدى إىل تحقيـق التكامـل 

والتامسـك اإلجتامعـى، وىف هـذا اإلطـار فإننـا إذا تأملنـا بنـاء املجتمـع، فسـوف نجـد أنـه يتشـكل 

مـن مجموعـة النظـم والوحـدات اإلجتامعيـة، التـى تـؤدى وظائـف يكـون مـن نتيجتهـا تحقيـق 

التامسـك اإلجتامعـى.  حيـث نجـد أن كل نظـام مـن النظـم اإلجتامعيـة يـؤدى وظيفتة عـىل أربعة 

مسـتويات.  ىف نطـاق املسـتوى األول يعمـل النظـام اإلجتامعى بإتجاه إشـباع بعـض حاجات البرش، 

التـى تقـع ىف نطـاق فاعليتـه وإهتاممـه. وىف نطاق املسـتوى الثاىن فإننـا نجد أن النظـام اإلجتامعى 
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يـؤدى بعـض الوظائـف، التـى يضمـن بواسـطتها إسـتمرار وتأكيـد فاعليتـه.  ومـن خـالل املسـتوى 

الثالـث ينجـز النظـام اإلجتامعـى وظائـف لصالح إسـتمرار النظـم اإلجتامعية األخـرى، ىف مقابل انه 

يحصـل منهـا عـىل مـا يؤكـد إسـتمراره وزيـادة فاعليتـه.  ويعـد اآلداء الوظيفـى للنظـام اإلجتامعى 

الـذى يسـهم ىف إسـتمرار املجتمـع هـو املسـتوى الرابـع لفاعليـة النظـم.  وىف داخـل كل نظـام 

إجتامعـى، فإننـا سـوف نجـد أن الوحـدات والعمليـات تـؤدى إنجازهـا ألدوارهـا، لضـامن إسـتمرار 

بقـاء النظـام وزيـادة فاعليتـه.  عـىل هـذا النحـو نجـد أن النظـم اإلجتامعيـة بوحداتهـا وعملياتهـا 

الفرعيـة، تـؤدى أدوارا أو تنجـز إسـهاما وظيفيـا لصالـح إسـتمرار ودعـم التامسـك اإلجتامعـى لبناء 

املجتمـع (٧)، خاصـة إذا أدركا أن مبـادئ وقيـم الثقافـة هـى التـى تشـكل املوجهـات الرمزية آلداء 

النظـم االجتامعيـة لوظائفهـا.    

ويعتـرب سـلوك الشـخص ىف املجتمـع أحـد املتغـريات األساسـية لتحقيـق التامسـك.  ونحـن 

إذا تأملنـا بنـاء الشـخصية اإلنسـانية فسـوف نجـد أنهـا تتشـكل من ثالثـة مكونات أساسـية املكون 

البيلوجـى الغريـزى، الـذى يتجـىل مـن خـالل مجموعـة مـن اإلحتياجـات األساسـية، التـى تتطلـب 

إشـباعاً يوفـره املجتمـع.   واملكـون اإلجتامعـى، الـذى يتجـىل مـن خـالل ميـل اإلنسـان لإلرتبـاط 

باآلخريـن والتفاعـل معهـم، بالنظـر إىل املضامـني املعنويـة للمكـون الثالـث الـذى يتشـكل مـن 

منظومـات القيـم واملعـاىن التـى تشـتق مـن الديـن والثقافة.  تلـك التى يسـتوعبها الفـرد من خالل 

عمليـات التنشـئة اإلجتامعيـة املتتابعـة، والتـى تلعب دوراً اساسـيا ىف تنظيم إشـباع الفـرد لحاجاتة 

األساسـية مبـا ال يـرض إشـباع اآلخريـن، إضافـة إىل أنهـا تتـوىل تنظيم التفاعـل اإلجتامعى بـني البرش.  

إسـتنادا إىل ذلـك تفـرض مصالـح البـرش وعيشـهم املشـرتك ىف املجتمـع، حسـبام يذهـب 

املذهـب النفعـى، رضورة أن يحافظـوا عـىل ترسـيخ حالة التامسـك والنظام اإلجتامعـى ىف املجتمع، 

وذلـك حتـى يتمكنـوا مـن تحقيق مصالحهم األساسـية.  وهم يرون أنه إذا كان التامسـك اإلجتامعى 

يعـد حالـة الزمـة ورضوريـه للمجتمـع، فـإن هذا التامسـك تشـتد الحاجة إليـه كلام تقـدم املجتمع 

وأصبـح أكـرث تعقيـداً.  ىف هـذا اإلطـار يصبـح التامسـك اإلجتامعـى سـاحة للتفاعـل اإلجتامعـى 
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املســتقر، الــذى تتحقــق ىف نطاقــه مصالــح اآلنــا واآلخــر، بعيــداً عــن حالــة الفــوىض «الهوبزيــة» 

التــى قــد تهــدد املجتمــع، والتــى قــد تــؤدى إىل عجــز البــرش عــن تحقيــق مصالحهــم.  وبذلــك 

يؤكــد هــذا املدخــل عــىل تضافــر جهــود البــرش لتحقيــق التامســك واإلســتقرار اإلجتامعــى، 

كمدخــل لتحقيــق املنافــع واملصالــح الفرديــة، إال أنهــا تنتهــى إىل تحقيــق خــري ومصالــح الجامعــة 

ــع (٨).   أو املجتم

ــك  ــق للتامس ــع لتحقي ــري الراب ــع املتغ ــا املجتم ــى ميتلكه ــية الت ــوارد األساس ــكل امل وتش

ــة  ــوى البرشي ــة إىل الق ــة إضاف ــرثوات الطبيعي ــة وال ــة الطبيع ــوارد حال ــد بامل ــى، ونقص اإلجتامع

ــوارد ىف  ــذه امل ــر ه ــاعد توف ــث يس ــه. حي ــى لدي ــاىن الت ــم واملع ــزون القي ــك مخ ــع وكذل للمجتم

ــوة  ــادة ق ــم وزي ــتقرارهم وتركزه ــم إس ــن ث ــع، وم ــاء املجتم ــية ألعض ــات األساس ــباع الحاج إش

ــك  ــادة إىل اإلرضار بالتامس ــؤدى ع ــوارد ي ــص امل ــإن نق ــك ف ــل ذل ــى.  ىف مقاب ــكهم اإلجتامع متاس

ــل  ــرق القبائ ــؤدى إىل تف ــة ي ــة أو الصحراوي ــات البدوي ــوارد ىف املجتمع ــص امل ــى، فنق اإلجتامع

بحثــا عــن املــاء والــكأل.  بينــام تــؤدى زيادتهــا إىل الرتكــز الســكاىن، وزيــادة عــدد ومســاحة املــدن 

والحــوارض.  وإذا إنخفضــت املــوارد البرشيــة للمجتمــع أو كانــت غــري مؤهلــه أو مل يعمــل املجتمــع 

عــىل تنميــة خصائصهــا وقدراتهــا.  فــإن ذلــك يؤثــر عــىل متاســكه، ألن البــرش ىف املجتمــع ســوف 

يكونــوا عاجزيــن حينئــذ عــن إســتغالل مــوارد املجتمــع إلشــباع حاجاتهــم، ومــن شــأن ذلــك أن 

يــؤدى إىل إضعــاف التامســك اإلجتامعــى.  وال تقتــرص مــوارد املجتمــع عــىل الــرثوات التــى ميتلكهــا 

املجتمــع أو القــوى البرشيــة املؤهلــة التــى لديــه.  ولكــن املــوارد املعنويــة أصبحــت لهــا أهميتهــا 

كذلــك، فإمتــالك املجتمــع لحضــارة متكاملــة، وثقافــات متضمنــه فيهــا، وديــن عقــالىن تســتند إليــه 

ــىل  ــه ع ــع، ويطــور إمكانيات ــة للمجتم ــدرة التكيفي ــد الق ــأنه أن يزي ــن ش ــة.  م الحضــارة والثقاف

إســتيعاب متغــريات الواقــع املتجــددة.  ويدخــل ىف هــذا النطــاق املخــزون املعــرىف للمجتمــع ىف 

عــامل أصبحــت املعرفــة فيــه رأســامل، قــادر عــىل التحــول إىل أشــكال رؤوس األمــوال األخــرى، كــام 

هــو قــادر عــىل تقــدم املجتمــع وشــغله مكانــة عامليــة مرموقــة وفاعلــة. 

التامســـك  تأكيـــد  ىف  دوراً  تلعـــب  التـــى  الســـابقة  املتغـــريات  تأملنـــا  فـــإذا 
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اإلجتامعـى، فسـوف نجـد أنهـا تتـدرج هرميـا مـن حيـث قدرتهـا ىف الحفـاظ عـىل هـذا التامسـك. 

فاملتغـري مـن املسـتوى األعـىل كالدين يكون عـادة هو األقـوى ىف الحفاظ عىل التامسـك اإلجتامعى، 

ومـن ثـم يـؤدى ضعفـه إىل إهتـزاز التامسـك اإلجتامعـى.  فـإذا كان املتغـري مـن املسـتوى األدىن ىف 

التـدرج الهرمـى آلليات التامسـك اإلجتامعى، فإنه ميكـن تحييد تأثريه ىف تأكيد التامسـك اإلجتامعى 

أو أضعافـه.  وإسـتناداً إىل ذلـك يصبـح الديـن هـو املتغري األقوى للتامسـك اإلجتامعى، تليـه الثقافة 

التـى تكتسـب طبيعتهـا مـن طبيعـة الديـن، وهـام معـا يضبطـان آداء جملـة املتغـريات األخرى ىف 

تحقيـق التامسـك االجتامعى. 

أو  القهريـة  األسـاليب  تبنـى  ىف  اإلجتامعـى،  التامسـك  لتحقيـق  األخـري  املتغـري  ويتحـدد 

القرسيـة، حيـث يؤكـد هـذا املتغـري عـىل القوة القهريـة  والسـيطرة لتحقيـق التامسـك اإلجتامعى. 

وهـى السـيطرة التـى قـد تكـون ذات طبيعـة عسـكرية أو قانونيـة أو إقتصاديـة أو إجتامعيـة أو 

ثقافيـة، أو روحيـة، كـام هى الحـال ىف دور القيـادات الروحية ىف بعض املجتمعـات البدائية.  حيث 

ميتلـك البعـض هـذه القـدرات التى متكنهم من فرض النظام والتامسـك اإلجتامعـى بالقوة املادية أو 

املعنويـة.  وإىل جانـب أن هـذا النمـط مـن التامسـك املفروض ينتـرش ىف إطار املجتمعـات البدائية، 

إال أنـه ينتـرش كذلـك ىف بعـض الدكتاتوريـات التـى مـا زالت قامئـة ىف نظامنـا العاملى املعـارص (٩). 

ثانياً: الدين، مرجعية لتأكيد التامسك اإلجتامعى

ــه، وىف  ــا ىف الفقــرة الســابقة لطبيعــة التامســك االجتامعــى واملتغــريات املحــددة ل عرضن

هــذه الفقــرة نعــرض لبعــض الحقائــق األساســية املتعلقة بطبيعــة وبنية الديــن، متهيداً إلستكشــاف 

دوره ىف إشــباع حاجــة املجتمــع إىل التامســك اإلجتامعــى.  بدايــة لتعريــف الديــن، فإننــا ســوف 

نحــاول إستكشــاف معنــى الكلمــة لغويــا، حيــث نجــد أن كلمــة الديــن ىف اللغــات الغربيــة مشــتقة 

 Religere التــى تعنــى وحــدة الجامعــة وهويتهــا، ومــن الكلمــة  Religare مــن الكلمــة الالتينيــة

التــى تعنــى املامرســة بخاصــة مامرســة طقــوس التعبــد الخاصــة بالجامعــة.  أمــا ىف اللغــة العربيــة 

فتشــري كلمــة ديــن إىل املحاســبة، أى مواجهــة اللــه «يــوم الحســاب أو يــوم الدينونــة».  أو 
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املحاسـبة تجـاه املجتمـع بفاعليـة أصحـاب «السـرية الصالحـة والشـأن الحسـن» ولذا يسـمى الله» 

الديـان، كـام أنهـا تسـمية للحاكـم أو القـاىض» (١٠).  وهـو مـا يعنـى تاكيـد هـذا التحديـد اللغوى 

للديـن عـىل ثالثـة أبعـاد أو عنارص أساسـية.  األول أن الله هو الذى يصدر عنـه  الدين والذى يعقد 

الحسـاب – العنرصالثـاىن- ىف وقـت معـني يختـاره ويعينـه إلثابـة أو عقـاب اإلنسـان، حـول موقفـه 

مـن الوفـاء بفـروض الديـن. والثالـث أن مامرسـة طقوس دينيـة تحدد مـدى وفاء اإلنسـان بفروض 

الديـن.  باإلضافـة إىل ذلـك يعـرف أنتوىن جدنـز الدين «بأنه اإلميـان بقوة علوية سـامية تأمر الناس 

بقيـم أخالقيـة وأمنـاط سـلوكية معينـة، وتبرشهـم أو تنذرهـم بحيـاة أخـرى» (١١).  بحيث يصنف 

هـذا التعريـف عنـارص الحياة «اآلخـرة» بإعتبارها عنرصاً حـارضاً ىف الدين، بخاصة األديـان الكتابية، 

وهـو مـا يعنـى أن هـذا التعريـف ينطبـق عـىل أديـان معينـة دون أخـرى، أى ينطبـق عـىل األديان 

الكتابيـة باألسـاس.  إىل جانـب ذلـك يعرف برايـن ترينر Bryan s. Turner الدين بإعتباره نسـقا من 

الرمـوز والقيـم، التـى تربط البـرش ببعضهم البعض، بواسـطة تأثريها العاطفـى.   بإعتبارهم ينتمون 

إىل جامعـة أو مجتمـع مقـدس، إضافـة إىل أنـه يعمـل عـىل تأكيـد إلتزامهـم املعيـارى واإليثـارى، 

بالسـعى لتحقيـق غايـات جمعيـة مشـرتكة (١٢).  بحيـث يحـدد هـذا التعريـف الرمزيـة الدينيـة، 

التـى تلعـب دوراً أساسـياً ىف تأسـيس مجتمـع املؤمنـني ىف الديـن، الذيـن يسـعون لتحقيـق غايـات 

مشـرتكة يحددهـا الديـن ىف وثائقـة األساسـية.  عـىل هـذا النحو يؤسـس الديـن مجتمعاً يسـتند إىل 

املامرسـات الطقوسـية الجمعيـة، إضافـة إىل اإلرتبـاط بعقيـدة مشـرتكة.  وبذلك فـإن الدين يتضمن 

رمـوزاً قويـة ذات عالقـة بالحيـاة اإلجتامعيـة للبـرش والوجـود اإلنسـاىن، بذلـك يؤسـس الدين خربة 

 Harry M. Johnson مشـرتكة بـني اعضـاء الجامعـة.  يضـاف إىل ذلـك تعريـف هـارى جونسـون

للديـن بإعتبـاره نسـقا ميتلـك درجـة مـن التامسـك بـني املعتقـدات واملامرسـات، املتعلقـة باملكانـة 

السـامية  لبعـض الكائنـات والقـوى واألماكـن والـذوات األخرى.  وأن هــــذا النسـق يتضمن معاىن 

عديـدة، عـىل إتبــــاع الديــــانة رضورة الوفاء بهـا ىف حياتهم الخاصـة والعامة(١٣).  
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باإلضافـة إىل ذلـك يعـرف عامل األنرثوبولوجيا الشـهري رادكليـف براون الديـن بإعتباره يعنى 

«التعبـري عـن األحسـاس باإلعتـامد عـىل قـوة خـارج ذواتنـا، وميكـن وصفهـا بإعتبارهـا ذات طبيعة 

روحيـة وأخالقيـة.  ويتـم التعبـري عن اإلعتـامد عىل القوى الغيبيـة من خالل الطقـوس الدينية، التى 

يتـم مـن خاللهـا تقديـس هـذه القـوى وتأكيـد الخضـوع لهـا والتوسـل إليها، طلبـا للعفـو واملغفرة 

أو النجـاح والسـداد، أو الربكـة والدعـم» (١٤).  بحيـث يؤكـد هـذا التعريـف عـىل تبجيـل املؤمنني 

بديانـه معينـة للقـوى املقدسـة التـى تعيـش خـارج ذواتنـا، وأن الطقوس هـى وسـيلتنا للتقرب من 

هـذه القـوى لإلسـتجابة ملطالبنـا.  كـام يعـرف عامل اإلجتـامع الفرنىس إميـل دوركيم الديـن بإعتباره 

«نسـقا متامسـكا مـن املعتقـدات واملامرسـات املتصلـة باملوضوعـات املقدسـة البعيده عنـا، بحيث 

تشـكل هـذه املعتقـدات واملامرسـات مـن املؤمنـني بهـا، جامعـة أخالقيـة أو دينيـة واحـدة»(١٥).  

حيـث يـربز هـذا التعريـف دور الديـن ىف تأكيـد هويـة الجامعـة املؤمنة بالديـن بإعتبارهـا جامعة 

دينيـة وأخالقيـة متامسـكة.  باإلضافـة إىل ذلـك يذهـب عامل اإلجتـامع ماكس فيـرب إىل تحديد الدين 

بإعتبـاره بنـاء تلعـب فيه املعاىن الصادرة عن القوى الغيبية، دوراً اساسـياً ىف تشـكيل العامل اإلنسـاىن 

وتنظيمـه، وأن النبـوة وجامعـة املؤمنـني هـم الوسـيلة لتجسـيد معاىن الديـن واقعيـا (١٦).  بحيث 

يـربز هـذا التعريـف مكانـة النبـوة ىف الديـن، إضافـة إىل أن الديـن يتـوىل تغيـري املجتمـع وإعـادة 

تشـكيلة، ليصبـح مجتمعـا دينيا وأخالقيـا فاعًال.

إسـتناداً إىل ذلـك فإننـا إذا تأملنـا جملـة التعريفـات السـابقة فسـوف نجـد أنهـا تؤكد عىل 

الديـن بإعتبـاره بنـاء أو نسـقا يحتـوى عـىل جملـة مـن املكونـات الرمزيـة املتدرجـة واملتكاملـة.  

حيـث يتمثـل املكـون األول ىف اللـه، القـوة األعظـم ىف الوجـود، والـذى خلـق هذا الكـون، وصدرت 

عنـه ىف ذات الوقـت معـاىن الديـن.  كـام أنـه ميتلـك القـدرة عـىل حسـاب البـرش ىف الدنيـا واآلخـرة 

الـذى  الكـون  الثـاىن مـن  املكـون  الخـروج عـىل تعاليمـه.  ويتشـكل  أو  لفـرض عـدم اإلنحـراف 

خلقـه اللـه، والـذى ينقسـم بداخلـه إىل عاملـني، عـامل مـا وراء الطبيعـة الـذى يضـم ىف إطـاره جملة 

القـوى الغيبيـة التـى نعلـم بوجودهـا، غـري اننـا ال ندركهـا بحواسـنا إال إذا تكشـفت لنـا.  وعـامل 
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الطبيعـة التـى يوجـد فيـه اإلنسـان وكل املخلوقـات األخـرى، التـى ندركهـا بصـورة مبـارشة وغـري 

مبـارشة، والتـى تضـم املجتمـع الـذى يؤسسـه ويعمـره اإلنسـان.  وتعد النبـوة هى املكـون الثالث، 

حيـث يختـار اللـه بعـض البـرش الـذى ميتلكـون قـدرات كارزميـة محـددة، بواسـطتها يسـتطيعون 

إسـتقبال معـاىن ووحـى السـامء.  وىف مقابل الحياة الدنيـا التى توجد ىف عامل الطبيعـة، توجد الحياة 

اآلخـرة التـى تشـكل املكـون الرابـع ىف بنـاء الديـن، وهى سـاحة الحسـاب الـذى يـؤدى إىل إثابة أو 

عقـاب اإلنسـان ىف الحيـاة الدنيـا.  ويتشـكل املكـون الخامـس مـن البنيـة الرمزيـة التـى إرتضاهـا 

الديـن، وتتشـكل مـن مجموعـة الرمـوز التـى ترمـز إىل موضوعـات مقدسـة ىف الدين، والتـى تعمل 

عـىل إسـتنفار عواطـف املؤمنـني وتقوى حالة التديـن لديهم.  وهـى تضم الله واملالئكة والشـياطني 

والجنـة والنـار  ومواطـن الحـج، إضافـة إىل األماكـن املقدسـة، واألوليـاء والقديسـيني، وكل مـا هـو 

مقـدس ويعامـل باإلحـرتام والتبجيـل.  ويحدد املكون السـادس الجامعة املؤمنـة أو املجتمع املؤمن 

بالديـن، الـذى يلعـب الديـن دوراً اساسـياً ىف متاسـكه وتكاملـة.  والـذى يقـوم أعضـاؤه بالطقـوس 

واملامرسـات، التـى تشـري إىل تبنيهـم للمعـاىن الدينيـة، التـى تؤكـد عـىل طاعتهـم لله، الـذى صدرت 

عنـه هـذه املعـاىن الدينيـة، والذين تسـتنفر فيهـم الرمزية الدينيـة  معاىن وعواطف ومشـاعر دينية 

تجـاه موضوعـات دينيـة مقدسـة.  وىف هـذا اإلطـار فإننـا نالحـظ بعديـن أساسـيني. األول متاسـك 

بنـاء النسـق الدينـى ذاتـه، بحيـث نجـد أن لـكل مكـون مـن مكوناتـه وظيفـة أساسـية تدعـم هذا 

التامسـك.  بينـام يشـري البعـد الثـاىن إىل إنعـكاس متاسـك نسـق الديـن عـىل متاسـك بنـاء املجتمـع 

الواقعـى الـذى يضـم األعضـاء املؤمنـني.  وربـط هـذا املجتمـع بقـوى مـا وراء الطبيعـة مـن خـالل 

بعديـن، البعـد األول يتمثـل ىف العبـادات التى عىل أساسـها يتـم التعامل مع قوى مـا وراء الطبيعة، 

ويتحـدد البعـد الثـاىن باملعامـالت التـى تنظـم حياة البـرش ىف نطـاق الطبيعـة واملجتمع.

ثالثاً: الدين، بعض الحقائق األساسية

األساســية،  جوانبــة  ىف  الدينــى  النســق  بنــاء  تأمــل  فــإن  ذلــك  إىل  باإلضافــة 

ببنــاء  املتعلقــة  األساســية  الحقائــق  مــن  مجموعــة  إدراك  ىف  يســاعد  والفاعلــة،  الثابتــة 
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الديـن أو بـدوره، أو دور بعـض عنـارصه ىف تنظيـم التفاعـل الحـادث ىف مختلـف مجـاالت مجتمـع 

املؤمنـني.   إرتباطـا بذلـك تتحـدد الحقيقـة األوىل ىف أن اإلميـان بقـوة علوية سـامية يشـكل مسـألة 

محوريـة ىف غالـب األديـان، حيـث تسـتند محوريـة هـذه القـوة إىل املعاىن التـى تصدر عنهـا، ليعاد 

بواسـطتها تشـكيل الواقـع اإلجتامعـى عىل أساسـها.  وأن هذه القـوة العلوية متتلك القـدرة الفائقة 

عـىل الثـواب والعقـاب.  ونظـراً ألن الكـون ينقسـم إىل عاملني عـامل مـا وراء الطبيعة وعـامل الطبيعة، 

فـإن بنـاء املجتمـع وعمرانـه مقـدر عـىل اإلنسـان أن يقـوم بـه ىف عـامل الطبيعـة.  وفقـا لألوامـر 

وحسـب املعـاىن التـى صـدرت عـن اللـه، وأبلغـت لإلنسـان مـن خـالل الوحـى أو وثائـق الديـن.   

وإلنجـاز ذلـك جعـل اللـه الفطـرة اإلنسـانية ذات طبيعـة خرييـة، إيجابيـة وإيثاريـة باألسـاس، وأن 

اإلسـتثناء هـو الـرش والسـلب مبسـاحة محـدودة.  إضافـة إىل أن اللـه قـد خلـق اإلنسـان لتحقيـق 

مجـده، بعمـران املجتمـع وفـق التعاليـم اإللهيـة.  وحتـى يتمكـن اإلنسـان مـن بنـاء العمـران وفقا 

للتصـور اإللهـى، فقـد فـرض اللـه تعاليـم محـددة، مييـز بهـا اإلنسـان طبيعـة أفعالـة.  مؤرشاتهـا ىف 

الربوتسـتنتية املسـيحية نجـاح اإلنسـان ىف مرشوعاتـه وأعاملـة الدينويـة، وهـى ىف اإلسـالم الحفـاظ 

عـىل مضامـني املقاصـد الرشعيـة الخمسـة، التـى يـؤدى تفعيلهـا إىل بنـاء عمـران بـرشى متامسـك 

ومسـتقر، تشـبع ىف نطاقـه الحاجـات األساسـية للبرش.  وتشـري الحقيقـة الثانية، إىل أنه نظـراً لتعاىل 

اللـه بإعتبـاره القـوة السـامية، وطابعهـا املجـرد – بخاصة ىف الديانـات الكتابية – ومـا يرتبط بها من 

قـوى، ينظـر إليهـا بإعتبارهـا وسـيلة إليها، فإن البـرش يبدعون مجموعـة من الرموز ملحاولة اإلشـارة 

إىل هـذه القـوى.  وهـى الرمـوز التـى تعترب مؤرشات عـىل وجودها وهويتها،  حيـث يقرتب البرش – 

مـن خـالل الطقـوس املرتبطـة بهذه الرمـوز – من هـذه القوى بإظهـار التوقري والتبجيـل والتقديس 

لهـا.  وقـد تكـون هـذه الرمـوز ذات طبيعـة معنويـة كاالعتقاد ىف بعـض املعاىن التى تجسـد عظمة 

هـذه القـوة  أو ماديـة كـدور العبـادة، أو الحـج إىل أماكـن معينـة، أو اإلمتنـاع عـن إرتـداء أشـياء 

معينـة، واإلمتنـاع عـن تنـاول اطعمـة معينـة ىف أوقـات محـددة (١٧).  وىف العـادة تتصـل الرمزيـة 

بقـوة بنيـة الديـن ومسـتوى تطورهـا، حيـث نجـد أن الديانـات البدائيـة أو التقليديـة ذات رمزيـة 
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محـدودة وبسـيطة.  بينـام نجد أن األديان الكتابية أو السـاموية تتميز بالرمزيـة الكثيفة، إضافة إىل 

أن مراعـاة الطقـوس املرتبطـة بالرموز، تعكس عادة مسـتوى اإلميان ىف املجتمـع وفاعليته ىف إطاره.  

وتذهـب الحقيقـة الثالثـة إىل أن هـذه املعـاىن الصـادرة عن القـوة العلوية السـامية «الله» 

تتبلـور عـادة عـىل هيئـة مجموعـة مـن املعتقـدات، التـى تحدد طبيعـة العالقـة بني اإلنسـان والله 

بإعتبـاره قـوة سـامية.  أو التـى تنظـم تفاعـل البـرش مع بعضهـم البعـض، بحيث يشـكلون جامعة، 

ومجتمعـا دينيـا متآخيـا، يخضـع لهذه القوة العليـا ويعبدها.  بإعتبار أن ذلك هدفـا ىف حد ذاته، ىف 

ذلـك قـال اللـه تعـاىل «ومـا خلقت الجـن واإلنـس إال ليعبدون.  سـورة الذاريات اآليـة ٥٦».  يضاف 

إىل ذلـك املعتقـدات التـى تعـرف باملعامـالت والتى تنظم عالقـة البرش ببعضهم البعـض ىف مختلف 

مجـاالت املجتمـع، عائليـة كانـت أم إقتصاديـة أم سياسـية.  وىف هـذه الحالـة فإن املعتقـدات تؤكد 

عـىل التامسـك الـرأىس، حيث خضـوع جامعة املؤمنـني إلرادة «الله» وهـو ما يعنى إرتبـاط التفاعل 

ىف املجتمـع مبضامـني ومعـاىن الغيـب.  إضافة إىل التامسـك األفقى،  الذى يشـري إىل تفاعل البرش مع 

بعضهـم البعـض وفق معـاىن أو مضامني خرييـة وإيجابية.  

ويتصـل بذلـك الحقيقـة الرابعـة التـى تؤكـد عـىل تضمـن الديـن ملجموعـة الطقـوس التى 

ينجزهـا البـرش ىف املجتمـع تقربـا إىل اللـه، أو مـا يرتبـط بالديـن كاألنبيـاء والصالحـني، إضافـة إىل 

األوليـاء والقديسـني ىف التديـن الشـعبى.  حيـث تفـرتض هـذه الطقـوس رضورة التقـرب مـام هـو 

مقـدس وتجنـب مـا هـو مدنس أو دنيـوى محرم.  وبغض النظر عن مامرسـة هـذه الطقوس بصورة 

فرديـة أو جامعيـة، إال أنهـا تـؤدى ىف جملتهـا – بخاصة تلـك التى تنجز بصورة جامعيـة – إىل تأكيد 

التامسـك اإلجتامعـى. الـذى تكـون الجامعـة ىف حاجـة إليه ىف مرحلـة معينة، كالطقـوس والرقصات 

املتعلقـة برجـاء نـزول املطـر، كـام هـى الحـال عنـد بعـض القبائـل البدائيـة، أو طقـوس صـالة 

اإلستسـقاء ىف املجتمـع اإلسـالمى.  وىف هـذه الحالـة تؤدى الطقـوس دورها ىف ربط الفـرد بالجامعة 

مـن خـالل املعتقـدات والرموز التى تشـري إىل «اللـه» بإعتباره القوة أو الرمز األعظـم (١٨).  وهو ما 
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يعنى تأكيد التامسك ليس ىف املجتمع فقط، ولكن بني قطاعات أو طبقات الكون بكاملة.

ــد  ــى ق ــري – الت ــاىن واملعاي ــوى عــىل املع ــن يحت ــة الخامســة عــىل أن الدي ــد الحقيق وتؤك

تأخــذ شــكل املعتقــدات واملعامــالت – التــى يفــرتض االلتــزام بهــا طاعــة إلرادة اللــه خالــق هــذا 

الكــون.  والــذى وضــع اإلنســان فيــه لتحقيــق مجــدة، مــن خــالل العمــل بإتجــاه عمــران األرض، 

الــذى يــؤدى مبــرور الزمــن والتاريــخ إىل عمــران املجتمــع.  وملــا كان العمــران يعنــى البنــاء، فــإن 

ذلــك يعنــى اإليجابيــة الالزمــة لبــذل الجهــود اإليثاريــة لبنــاء املجتمــع، مــن خــالل تعــاون البــرش 

مــع بعضهــم البعــض.  وذلــك يرجــع إىل أن اإلنســان حســبام يذهــب العالمــة العــرىب بــن خلــدون 

«مــدىن بالطبــع، أى ال بــد لــه مــن حالــة اإلجتــامع، فهــو املخلــوق املعنــى ببنــاء العمــران.  وبيانــه 

أن اللــه ســبحانه وتعــاىل خلــق اإلنســان وركبــة عــىل صــورة ال يصــح حياتهــا وبقاؤهــا إال بالغــذاء 

وهــداه إىل إلتامســه بفطرتــه، ومبــا ركــب فيــه مــن القــدرة عــىل تحصيلــة.  إال أن قــدرة الواحــد من 

البــرش قــارصة عــن تحصيــل حاجتــه مــن ذلــك الغــذاء، غــري موفيــه لــه مبــادة حياتــه منــه.  ولــو 

فرضنــا منــه أقــل مــا ميكــن فرضــه وهــو قــوت يــوم مــن الحنطــة مثــالً، فــال يحصــل إال بعــالج كثــري 

مــن الطحــن والعجــن والطبــخ، وكل واحــد مــن هــذه األعــامل الثالثــة، يحتــاج إىل مواعــني وآالت ال 

تتــم إال بصناعــات متعــددة مــن حــداد ونجــار وفاخــورى» (١٩).  باإلضافــة إىل ذلــك فــإن تشــكيل 

اللــه للفطــرة اإلنســانية ذاتهــا، وإن ضمنهــا امليــل إىل فعــل الخــري والــرش معــاً، غــري أن امليــل إىل 

الخــري يشــغل املســاحة األوســع ىف هــذه الفطــرة، مقارنــة مبســاحة الــرش املحــدودة ذات الطبيعــة 

اإلســتثنائية. وإنطالقــا مــن طبيعــة فطرتــه، متيــل الــذات اإلنســانية إىل الخــري، الــذى يعنــى اإلرتقــاء 

باآلخــر، وتوســيعا لذلــك اإلرتقــاء باملجتمــع، وبذلــك تصبــح إيجابيــة القيــم واملعايــري الدينيــة هــى 

املســئولة عــن تأســيس حالــة العمــران ومنــو أو تطــور هــذه الحالــة (٢٠). 

وتتصــل الحقيقــة السادســة بطبيعــة العالقــة بــني الديــن واملجتمــع حيــث توجــد 

طبيعــة  حــول  متباينــة  تصــورات  وجــود  إىل  باإلضافــة  بينهــام،  متبادلــة  أساســية  عالقــة 

هــذه العالقــة.  فمــن ناحيــة نجــد أن هنــاك بعــض منظــرى علــم اإلجتــامع مثــل كارل 
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ماركـس وإميـل دوركيـم، الذيـن يؤكدون عـىل األصول املاديـة أو الواقعية للدين.  حيـث يرى األول 

أن الديـن هـو إنعـكاس للظـروف املاديـة واإلقتصاديـة للمجتمـع، بينام يـرى الثـاىن أن رمزية الدين 

وطقوسـه ترتبـط بصـورة أساسـية باملجتمـع ىف جملتـه.  حيـث نجـده يؤكـد ىف مؤلفـه «األشـكال 

األوليـة للحيـاة الدينيـة عـىل «أن األسـاطري والقـوى املتخيلة التـى يبدعها اإلنسـان وترتبـط بالدين، 

هـى ىف الحقيقـة نتيجـة للعواطـف الجمعية واألخالقية املشـرتكة بني أعضاء املجتمـع.  حيث يتوجه 

الفـرد ىف املجتمـع بالتبجيـل والتقديـس للنظـام األخالقـى للمجتمـع وليـس ألى إلـه غيبـى.  وبرغم 

أن البـرش ىف املجتمـع يعتقـدون أنهـم يعبـدون اللـه، إال أنهـم ىف الحقيقـة يعبـدون املجتمـع، الذى 

يعتـرب ىف الحقيقـة الكيـان الوحيـد الذى يسـمو عىل األفراد، من حيـث دوامه وتفـوق قدراته.  ذلك 

يعنـى أن الديـن يربـط األفـراد ببعضهـم ىف نطـاق املجتمع، من خـالل حقيقة العالقـات اإلجتامعية 

بينهـم، إضافـة إىل تفاعلهـم وتواصلهـم مـع بعضهـم البعـض إسـتناداً إىل قيـم ورمـوز املجتمـع.  إىل 

جانـب تأسـيس االلتزامـات املتبادلـة بينهـم والوفـاء بهـذه اإللتزامات، وهـى العالقـات والتفاعالت 

وااللتزامـات التـى يفرضها املجتمـع عليهم (٢١).  

ىف مقابـل ذلـك نجـد موقفـا مقابـالً يقودة ماكـس فيرب، الـذى يؤكد ىف إطاره عـىل أن الدين 

سـابق عـىل وجـود التنظيـم اإلجتامعـى.  وهـو يـرى الديـن كشـجرة تـرضب بجذورهـا إىل بدايـة 

تشـكل املجتمـع اإلنسـاىن، وأن ظهـور أى ديـن جديـد ما هـو إال فرع جديـد ىف تطور شـجرة الدين 

املتناميـة.  حيـث يتضمـن كل فـرع جديـد يظهـر أو ينمو أبداع أو فـرض تصورات جديـدة للتنظيم 

اإلجتامعـى، الـذى يعيـش ىف نطاقـة البـرش، وأن عىل البـرش إعادة صياغـة وتعديـل مجتمعهم وفقا 

للتنظيـم املتضمـن ىف هـذا الديـن الجديد.  باإلضافـة إىل ذلك فإنه يرى أن املعـاىن الدينية، هى التى 

تشـكل تصـور الديـن عـن «الله» أو عن مـا وراء الطبيعة، وكذلـك عامل الطبيعـة واملجتمع.  كام أكد 

عـىل أن أنبيـاء الديـن الجديد  بسـبب قدراتهـم الكارزمية التـى لديهم، يكونوا قادريـن عىل إلتقاط 

وإدراك اإلشـارات واملعـاىن الصـادرة عـن السـامء.  وهـم بوسـائلهم األرضيـة واإلنسـانية يعملـون 

عـىل إعـادة تشـكيل املجتمـع الجديـد وفـق هـذه املعـاىن املوحى بهـا إليهـم، وتنجـح جهودهم إذا 
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توفـرت ثالثـة رشوط أساسـية.  األول أن يعـاىن املجتمـع الواقعى الـذى جاءه الديـن الجديد مبعانية 

مـن حالـة مـن اإلنهيـار األخالقـى، إضافـة إىل قـدرة الديـن الجديـد عـىل تقديـم املعـاىن األخالقيـة 

الجديـدة، التـى ميكـن أن تحـل محـل املعـاىن األخالقية القامئـة واملنهـارة.  إىل جانب إمتـالك الدين 

الجديـد لقـوة إجتامعيـة تفرضـه عـىل املجتمع، وتعيـد تشـكيله وفقا لطبيعـة هذه املعـاىن الدينية 

الجديـدة (٢٢) رشيطـة أن تكـون هـذه القـوة قادرة عـىل التطـور والتنامى.  

وتتصـل الحقيقـة السـابعة بالثنائيـة التـى تحتويهـا بنيـة الديـن، وهـى الثنائيـة التـى متيـز 

بـني املقـدس Sacred واملدنـس Profane.  وفيـام يتعلـق بهـذه القضيـة يـرى إميـل دوركيـم أن 

. ولكنـه -   Belifs واملعتقـدات   Spirits  واألرواح Gods الديـن ال يتشـكل فقـط مـن اآللهـه

أى الديـن - يؤكـد ىف معانيـة عـىل التمييـز بـني العـامل املقـدس Sacred World ىف مقابـل العـامل 

الدنيـوى املدنـس Profane realm. وبرغـم أنـه مـن املمكـن اإلقتنـاع بوجـود ديانـات تنكـر وجود 

الكيانـات السـامية، كـام ىف البوذيـة Buddism مثـالً، فإننـا نجـد أن كل الديانـات تتميـز بوجـود 

ثنائيـة املقـدس واملدنـس، حيـث تعتـرب هـذه الثنائيـة الخاصيـة املميـزة للديـن. إرتباطـا بذلك تعد 

املعتقـدات واملبـادئ واملعجـزات تجليـات أو أبنيـة مـن التجليـات الرمزيـة، التـى تعـرب عـن طبيعة 

القـوى أو الـذوات املقدسـة، والقيـم والقـدرات التـى تنسـب لهـا، أو إىل عالقاتهـا ببعضهـا البعـض، 

وكذلـك باملوضوعـات الدنيويـة املدنسـة Profane(٢٣). وىف هذا اإلطار تـدرك الطقوس التى يؤديها 

أعضـاء املجتمـع، بصـورة رمزيـة، فرديـة كانـت أم جامعيـة، بإعتبارهـا طقـوس ومامرسـات للتقرب 

مـن هـذه الـذوات املقدسـة طلبـا لخريهـا، أو تجنبـا لرشهـا. 

وتتصـل الحقيقـة الثامنـة بفكـرة الخالص مـن الخطيئـة األوىل والرموز واملعـاىن أو الطقوس 

املرتبطـة بهـا، بإعتبارهـا مكونـا دينيـا بـارزا لـه وجـوده ىف غالبيـة األديـان.  حيـث تؤكـد هـذه 

الحقيقـة عـىل رضورة إفـرتاض أن يسـعى البـرش إىل تحقيـق الخـالص ىف فـرتة وجودهـم ىف هـذا 

«العـامل» أو ىف الحيـاة الدنيـا، حيـث نجـد أن هـذه الكلمـة تـرتدد كثـرياً ىف الخطاب الدينـى لغالبية 

األديـان.  ويشـري معناهـا إىل أن الحيـاة التى نعيشـها ىف هـذه الدنيـا، والقيم التى تضبط سـلوكياتنا 
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ىف بحثنـا عـن الـرثوة أو عـن املكانـة اإلجتامعيـة، ىف هـذا العـامل الدنيـوى الـذى نعيـش فيـه، هـو 

عـامل أو حيـاة ثانويـة وغـري هامـة، كـام تنظـر إليـه األديـان الكتابيـة.  ىف هـذا العامل فإننا نسـعى ىف 

كل مجـاالت الحيـاة، نبـذل جهودنـا ىف مجـال األرسة واإلقتصـاد والسياسـة، ونتفاعـل مـع اآلخريـن، 

وأثنـاء ذلـك قـد نرتكـب ذنوبـا وأخطـاًء، فتظـل اإلدانـة معلقـة برقابنـا، وقد نـأىت األعـامل الصالحه 

فنتخلـص مـن الخطيئـة وتكتب لنـا الجنة (٢٤).  إرتباطـا بذلك فالبحث عن الخالص يتم بأسـلوبني، 

األول األسـلوب اإليجـاىب، والـذى يبـذل اإلنسـان مـن خاللـه جهـوده وسـلوكياته  داخل العـامل الذى 

يعيـش فيـه.  وهـو األسـلوب الـذى أكـد عليـه عـامل اإلجتـامع ماكـس فيـرب ىف تشـخيصه لألسـلوب 

الـذى إسـتطاع بواسـطته املؤمـن الربوتسـتنتى - إسـتناداً إىل قيمـة الربوتسـتنتية كالعمـل الـدؤوب 

والتقشـف - القيـام باألنشـطة التجاريـة والصناعيـة لتحقيـق مجـد «اللـه» ىف األرض، حيـث يعـد 

نجاحـه ىف مرشوعاتـه مـؤرشاً عـىل مباركـة «اللـه» لـه، ومـن ثـم إقرتابـه مـن تحقيـق الخالص. 

ويشـكل التصـوف األسـلوب الثـاىن ىف البحـث عـن الخـالص، وهـو أسـلوب شـائع ىف غالبية 

أديـان الـرشق األقـىص كالهندوكيـة Hinduism والبوذيـة Buddhism والتاويـة Taoism، إضافـة 

إىل وجـود أسـاليب للتصـوف ىف غالبيـة الديانـات الكتابيـة.  حيـث مييـل املتصـوف إىل اإلتحـاد 

«باللـه»، إذ نجـده يتـرصف وكأنـه خـارج هـذا العـامل الـذى نعيـش فيـه، ال يشـارك ىف أنشـطته أو 

يبـذل جهـوده ىف إطـاره.  وىف هـذا اإلطـار نجـده يتبـع طقـوس عديـدة، تؤكـد عزلتـه عـن هـذا 

العـامل الـذى يعيـش فيـه، برغـم وجـوده بداخلـة كالصـوم والصـالة وتجنـب ملـذات الحيـاة الدنيا، 

والسـعى لقهـر غرائـز البـدن بداخلـة.  ىف هـذا اإلطـار مـن النـادر ان يرتبـط التصـوف بسـلوكيات 

وأنشـطة أو مامرسـات تشـري إىل اإلرتبـاط بالحيـاة الدنيـا.  وال يعنى ذلك إسـتبعاد أسـاليب الخالص 

لبعضهـا البعـض، حيـث نجـد بينهـا قـدر مـن اإلرتبـاط ىف بعـض األحيـان.  مثـال عـىل ذلـك ال 

تختلـف النزعـة إىل التقشـف التـى تعنـى رفـض اإلشـباعات املبـارشة، كمدخـل لتحقيـق األهـداف 

الالترابيـون الرهبـان  سـلوك  عـن  الربوتسـتنتى،  الفاعـل  يتبعهـا  التـى  املامرسـة  وهـى  الدينيـة.  
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 Trappists١* الذيـن يفضلـون الجهـود التقشـفية املرتبطة بالعزوف عن ملذات هـذا العامل، ويرنون 

بـدال مـن ذلـك إىل حالـة من العزله السـيكلوجية واإلجتامعية عـن هذا العامل برغـم الوجود فيه.  

ـــذى  ـــو النطـــاق ال ـــان وه ـــى ىف كل األدي ـــة التاســـعة إىل وجـــود نطـــاق غيب وتشـــري الحقيق

يحتـــوى عـــىل مجموعـــة املعـــاىن أو املضامـــني، وكذلـــك الـــذوات املقدســـة التـــى قـــد ال تـــدرك 

ـــة،  ـــة الديني ـــه املعرف ـــز ب ـــا تتمي ـــا، وهـــو م ـــق به ـــني التصدي ـــع املؤمن ـــا.  وإن كان عـــىل مجتم عقلي

ـــد يســـميها البعـــض  ـــى أو الواقعـــى.  ق ـــاس املنطق ـــار أو القي ـــى نجدهـــا تســـتعىص عـــىل اإلختب الت

ـــا ىف  ـــام ندركه ـــزات ك ـــى معج ـــة، وه ـــات بدائي ـــة مبجتمع ـــة ذات عالق ـــت الديان ـــاطري إذا كان أس

ـــث «كركشـــنا  ـــة ، حي ـــة الهندوكي ـــاىن ىف الديان ـــال عـــىل هـــذه املع ـــات الســـاموية (٢٥).  ومث الديان

ــق  ــى تتعلـ ــات التـ ــة إىل الخطابـ ــنو Vishnu».  باإلضافـ ــه «فشـ ــص روح اإللـ Krishna» تتقمـ

ـــد  ـــة توج ـــة البوذي ـــا.  وىف الديان ـــى ميتلكونه ـــحرية الت ـــوى الس ـــبب الق ـــون بس ـــازات الرباهاني بإنج

 Gautama ـــا ـــام كان «جوتام ـــاة إســـتمرت آلالف الســـنني، بين ـــد حي ـــه بع ـــد أن ـــى تؤك األســـاطري الت

يجلـــس ىف حالـــة مـــن اإلســـرتخاء ىف ظـــل شـــجرة التـــني إذا بـــه يصبـــح بـــوذا Buddha الرابـــع 

ـــامء  ـــق الس ـــذى خل ـــه» ال ـــول «الل ـــاىن ح ـــن املع ـــط م ـــذا النم ـــدور ه ـــة ي ـــا.  وىف اليهودي تاريخي

واألرض، وكلـــم مـــوىس بالوصايـــا العـــرش.  وأن مـــوىس هـــو الـــذى شـــق البحـــر، وفـــرض عليـــه 

الرتاجـــع حتـــى ميكـــن للعربانيـــني أن يعربونـــه ىف آمـــان.  وىف املســـيحية الكاثوليكيـــة أن ســـيدنا 

عيـــىس ولدتـــه مريـــم العـــذراء، دون خطيئـــة البغـــاء، وأن ســـيدنا عيـــىس هـــو الـــذى أشـــفى 

ـــري مـــن املعجـــزات التـــى قدمهـــا ســـيدنا عيـــىس والقديســـون  ـــا املـــوىت، إضافـــة إىل كث املـــرىض وأحي

مـــن بعـــده.  إرتباطـــا بذلـــك نجـــد أن املســـيحية الربوتســـتنتية توافـــق بعـــض الجامعـــات عـــىل هـــذه 

ـــرد  ـــك للف ـــاد ىف ذل ـــة اإلعتق ـــرى حري ـــات أخ ـــرتك جامع ـــام ت ـــة، بين ـــا صحيح ـــزات بإعتباره املعج

ـــل  ـــالك جربي ـــالل امل ـــن خ ـــه» م ـــن «الل ـــى م ـــتقبل الوح ـــد إس ـــيدنا محم ـــالم أن س ـــه.  وىف اإلس ذات

(٢٦)، كـــام أرسى إىل املســـجد األقـــىص ممتطيـــا الـــرباق ىف قيمـــة زمـــن ليلـــة واحـــدة.  حيـــث 

نجـــد أن هـــذه املعـــاىن تصـــور معجـــزات تزدهـــر ىف عيـــون وإدراك البـــرش حينـــام يتعرضـــون 

١ * الالتراىب، أحد رهبان دير «التراب»، ويسموا باملمتنعني عن الكالم
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لهـا، ومـن ثـم تـؤدى إىل إشـتعال جـذوة عواطفهـم الدينيـة.  وبسـبب اإلعتقـاد الجمعى بهـا، فإنها 

تـؤدى إىل تأكيـد متاسـك املجتمـع ىف إتجاهـني، األول تكامـل املجتمـع الواقعـى مع املعـاىن الصادرة 

عـن السـامء. ألن هـذه املعـاىن تشـكل سـاحة للتأمـل والتصديـق، وهـى السـاحة التـى تـؤدى إىل 

تدفـق املعـاىن الدينيـة األخـرى متضافـرة مـع هـذه املعـاىن ذات القيمـة الرمزيـة القويـة، ومـن ثم 

تتـوىل عمليـا ضبـط وتنظيـم التفاعل الواقعى.  والثاىن متاسـك أعضـاء املجتمع الواقعـى مع بعضهم 

البعـض إسـتناداً إىل إشـرتاكهم ىف اإلتفـاق حـول هذه املعـاىن، وشـعورهم بالعواطف التـى تثريها ىف 

نفوسـهم، بإعتبارهـم جامعـة دينيـة واحـدة، أى جامعـة مـن املؤمنني.  

وتذهـب الحقيقـة العـارشة إىل أن الديـن الواحـد يشـكل مظلة شـاملة من املعـاىن الرمزية، 

التـى ميكـن أن تنتـرش ىف فضـاء عديـد مـن السـياقات اإلجتامعيـة املتباينـة، غـري انهـا برغـم ذلـك، 

ومـن خـالل تشـكالت نسـبية، تؤسـس مـن هـذه السـياقات املتباينـة مجتمـع إميـاىن واحـد.  حيث 

تتبايـن هـذه السـياقات اإلجتامعيـة إمـا عـىل أسـاس حضـارى أو ثقـاىف او جغـراىف أو حتى بسـبب 

أحـداث تاريخيـة محـددة، األمـر الـذى يـؤدى إىل أن هـذه التباينـات تلعـب دوراً ىف تأويـل بعـض 

املعـاىن الدينيـة الشـاملة.  وىف هـذا اإلطـار فإنـه إذا كانـت املعـاىن الدينيـة ذات طبيعـة مطلقـة 

وشـاملة، والواقـع نسـبى بطبيعتـه، فإننـا نجـد أن املزواجـة بينهـام تـؤدى إىل تكوينـات دينيـة 

جديـدة، ترتبـط بهـا جامعـات واقعيـة تتـوىل تأويـل النصـوص واملعـاىن الدينيـة بحسـب واقعهـا 

املتبايـن.  مثـال عـىل ذلـك أننـا نجـد مثـالً أن إنقسـام املسـيحية إىل املذهـب الكاثوليـىك واملذهب 

الربوتسـتنتى وقـع بسـبب جمـود الكنيسـة الكاثوليكيـة ىف القـرن الثالـث عـرش والرابـع عـرش.  ىف 

مقابـل النزعـة التمرديـة للربوتسـتنتية، األمـر الـذى أصبح يعنى متسـك الكاثوليك الحـرىف بالنصوص 

لـذات  املتحـررة  الربوتسـتنتية  والقـراءة  التأويـل  مقابـل  ىف  معانيهـا،  تحريـف  حتـى  الدينيـة، 

النصـوص.  وىف اإلسـالم ظهـرت املذهبيـة السـنية والشـيعية إنطالقـا مـن واقعـة تاريخيـة متثلت ىف 

الـرصاع الـذى تفجـر بـني سـيدنا عـىل ومعاويـة بن إىب سـفيان، وإسـتمرارا، بني سـيدنا الحسـني إبن 

عـىل ويزيـد إبـن معاويـة.  غـري أنهـا كانـت تعكـس يف ذات الوقـت تباينـا حضاريـا بـني الحضـارة 
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الفارسـية والحضـارة العربيـة، حيـث متسـك غالبيـة أهـل الحضـارة العربيـة بالنـص وأقتفـوا سـنة 

الرسـول صـىل اللـه عليـه وسـلم.  بينـام قـام أبنـاء الحضـارة الفارسـية بتأويـل النـص والتعامـل مـع 

معانيـه، فنشـأت املذهبيـة بسـبب تبايـن حضـارى.  وىف ظـل هـذه املذهبيـة أو إىل جانبهـا تظهـر 

طوائـف دينيـة عديـدة، يختلـف كل منهـا عـن اآلخر ىف فهـم الدين وتأويـل معانيه بحسـب واقعها 

املتبايـن.  وإن كانـت جملـة املذاهـب والطوائف داخـل الدين الواحد تتفق حول األصول األساسـية 

للديـن.  وهـو مـا يجعـل املؤمنـون بديـن واحـد يشـكلون جامعـة دينيـة واحـدة ومتامسـكة، مـع 

إمكانيـة أن تتشـكل ىف ذات الوقـت جامعـات مذهبيـة وطائفيـة فرعيـة لـذات الديـن الواحـد 

متامسـكة ىف بنيتهـا.  

رابعاً: مكانة ودور الرمزية ىف بناء الدين

تشـغل الرمـوز مكانـة هامـة ىف بناء األديان، سـواء كانـت أديانا أوليـة أو تقليديـة أو كانت 

كتابيـة متطـورة، لكونهـا تشـكل معاىن أو تجسـيدات تشـري إىل موضوعات أو ذوات مقدسـة. حيث 

يسـتنفر وجـود الرمـز عواطـف البـرش فيقومـون بـأداء بعض املامرسـات والطقـوس، التى تشـري إىل 

توقريهـم وتبجيلهـم للرمـز، ورمبـا خوفهم منه.  ىف هذا اإلطـار يعد الرمز إشـارة أو عالمة أو مفهوما 

أو كيانـا ماديـا يشـري إىل شـئ أو موضوع محـدد ويعرب عنه.  وتتجـىل أهمية الرموز لكونها تسـتنفر 

وتنشـط، وكذلـك تنـرش بصـورة عامـة املشـاعر والعواطـف تجـاه موضوعـات معينـة، ذات أهميـة 

تصـل إىل حـد القداسـة، بالنسـبة ألعضـاء املجتمـع.  ومـن ثـم فهـى تلعـب دوراً محوريـا ىف تأكيـد 

التـزام البـرش بطقـوس وسـلوكيات معينـة نحوهـا، وهو مـا يعد مدخـالً لتأكيد التامسـك اإلجتامعى 

(٢٧).  ىف بعـض األحيـان ميكـن أن تـؤدى هـذه الرمـوز إىل إنهيار التامسـك اإلجتامعـى، إذا إنترشت 

ظواهـر رصاع الرمـوز ىف فضـاء املجتمـع، أو بـني مذاهبة أو فئاتـة املختلفة.   

ويتسق تحديد الرموز الدينية مع تحديد الرمزية العامة، وإن كانت األوىل ىف مجال الدين، ىف 

هذا اإلطار من الرضورى أن منيز بني وظيفتني للرمزية الدينية.  ىف نطاق الوظيفة األوىل فإننا نجد أن 

الرموز الدينية، تعمل عىل تجسيد وتكثيف املشاعر والقيم املتصلة مبوضوع الرمز.  وىف نطاق الوظيفة 
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الثانيـة فإننـا نجـد أن الرمـوز قـد تشـري إىل اماكـن محـددة أو أشـخاص أو حتـى أحـداث تاريخيـة.  

مثـال عـىل ذلـك أننـا نجـد أن إشـارة الصليـب تشـري ىف املسـيحية إىل مشـاعر وعواطـف التضحيـة، 

غـري أنهـا تشـري أيضـا إىل السـيد املسـيح.  ىف هـذا اإلطار يؤكـد «بيـال Bellah وبريجـر  Berger عىل 

إمكانيـة النظـر إىل الرمـوز الدينيـة بإعتبارهـا ذات طبيعـة تكثيفيـة. أى تكثف املشـاعر والعواطف 

واإلنفعـاالت املرتبطـة مبوضـوع الرمـز، أكـرث مـن كونهـا ذات طبيعـة مرجعيـة، أى يسـتند إليهـا ىف 

تحديـد سـلوكيات البـرش (٢٨).  وإذا كانـت الرمـوز ذات طبيعـة تكثيفيـة فإنهـا تنجـح عـادة ىف 

إسـتنفار ذات املشـاعر والعواطـف عنـد املؤمنـني بهـا، ومـن ثـم تدفعهـم إىل مامرسـات وطقـوس 

تتضمـن هـذه املشـاعر والعواطـف تجـاه موضـوع الرمز.

واملفكـرون  الفالسـفة  إهتـم  فقـد  واملجتمـع،  للديـن  بالنسـبة  الرمـوز  أهميـة  وبسـبب 

بهـا، ومبصادرهـا املختلفـة واملتنوعـة. ىف هـذا اإلطـار يـرى الفيلسـوف األملـاىن هيجـل، أن األفـكار 

والرمـوز واملعـاىن هـى التـى تحـدد السـلوك اإلنسـاىن، «فاللـه» هـو الرمـز األول الذى أدركـه، ومنه 

تدفقـت رمـوز دينيـة عديـدة، هـى التى أصبحـت تنظـم التفاعل اإلنسـاىن واإلجتامعى.  ويسـتطرد 

هيجـل بتأكيـدة عـىل أن األفـكار والرمـوز تنتج أفـكاراً ورمـوزاً، وىف ذات الوقـت تعيد إنتـاج الواقع 

والتفاعـالت الواقعيـة بصـورة دامئـة عىل هيئـة هذه الرموز أو األفكار.  وإسـتمرار لذلـك اكد ماكس 

فيـرب عـىل أولويـة القيـم واملعتقـدات – بإعتبارها تكوينات رمزيـة – من حيث قدرتها عىل إسـتنفار 

سـلوكيات البـرش ودفعهـا ىف إتجاهـات ومسـارات محـددة.  مثـال عىل  ذلـك تأكيده عـىل أن القيم 

واألخـالق الربوتسـتنتية هـى التى دفعت إىل مامرسـات وسـلوكيات معينة أدت ىف النهاية إىل نشـأة 

الرأسـاملية املعارصة (٢٩).  

عـــىل خـــالف ذلـــك نجـــد مفكريـــن آخريـــن يـــرون أن املجتمـــع يكـــون عـــادة 

مصـــدر رمزيتـــه، وبخاصـــة الرمزيـــة الدينيـــة،  ىف نطـــاق هـــذه الرؤيـــة يؤكـــد جـــورج زميـــل 

التفاعـــل  أمنـــاط  أن  يـــرى  الديـــن.  وهـــو  عـــىل  املجتمـــع  أســـبقية    George Simmel

ــت  ــا تركـ ــة إال أنهـ ــري دينيـ ــا غـ ــم كونهـ ــا، برغـ ــة بهـ ــة املتصلـ ــم اإلجتامعيـ ــى والقيـ اإلجتامعـ
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آثارهـا العميقـة ىف الديـن، بـل إن الكثـري مـن التعبريات التى تنسـب للدين هـى ىف الحقيقة عنارص 

جوهريـة مـن عنـارص التفاعـل اإلجتامعـى.  فالتأليـة وااللتـزام والعبـادة واملحبـة أمـور مشـرتكة ىف 

كل أشـكال التجـارب والعالقـات اإلنسـانية، ىف مختلـف العصـور واملجتمعـات قبـل ظهـور األديـان 

وبعدهـا.  ىف هـذا اإلطـار يؤكـد زميل أن املشـاعر والتعبـريات واملعتقدات الدينية كافـة، قد وجدت 

ىف املجتمـع ومـن ثـم فقـد كانت سـابقة عىل الديـن (٣٠)، وهو مـا يعنى التأكيد عـىل دور املجتمع 

وفاعليتـه، سـواء فيـام يتعلق بنشـأة الديـن أو الرمـوز الدينية.  

إسـتمراراً لذلـك يؤكـد إميـل دوركيـم عـىل أن الديـن يعنـى تعبري املجتمـع عن ذاتـه، وهو 

يـرى أن الديـن رمـز مـن رمـوز املجتمـع، ويعرب عن وحدته ومتاسـكه.  وأن إله العشـرية ليس سـوى 

العشـرية نفسـها مشـخصة أو ممثله باالله بحسـب التصور اإلنسـاىن.  وبذلك تكون عبادة اإلله هى 

ىف الواقـع عبـادة املجتمـع، وتكـون وظيفـة الديـن األساسـية هـى تعزيـز وحـدة املجتمع ومتاسـكه 

ومنـح الرشعيـة لقيـم املجتمـع ومعايـريه بإضفاء القداسـة عليها، وذلـك من خالل تجميـع الناس ىف 

هوية موحدة، من خالل مامرسـة الشـعائر والطقوس الدينية.  ويؤكد دوركيم أن ما نسـمية «الله» 

هـو املجتمـع نفسـه.  وإذا كان دوركيـم يرى ان األديان ىف املجتمعـات البدائية تحتوى عىل العنارص 

األساسـية لألديـان. فإنـه يـرى أن التوتـم ىف الديانـة البدائيـة هـو جسـم محسـوس، قـد يكـون رمزاً 

لـألب أو الجـد ىف عبـادة األسـالف، الذيـن ينظـر إليهم بإحرتام وخشـوع نظـرا إلنحدار افـراد القبيلة 

مـن صلبـة.  أو قـد يكـون هـذا «التوتم» تجسـيداً لحيـوان أو نبات هـو مصدر خري وعيـش للقبيلة، 

ومـن الـرضورى تبجيلـة وتوقـرية بطقـوس محـددة، حفاظـا عىل خـري وحيـاة الجامعة.  وقـد يكون 

التوتـم ضـار بالنسـبة للجامعـة كوحش مفرتس أو ثعبان سـام قد يرض بحيوانـات الجامعة وأفرادها، 

ومـن ثـم فـإن مامرسـة طقوس التوقـري والتبجيل ىف هذه الحالـة تكون إتقاء لـرشه (٣١).  ونحن إذا 

تأملنـا األمـر فسـوف نجـد أن التوتـم بذاتـه ليـس هامـا، غـري أن أهميتـه تنبع مـن كونه رمـز لروح 

الجامعـة وإسـتمرارها، واملعـرب عـن شـخصيتها وهويتهـا، أو هـو رمـز يتصـل محوريـا ببنيتهـا.  وهو 

مـا يعنـى أن املجتمـع املتجسـد ىف التوتـم، يكون هـو اإلله موضـوع العبادة، وذلـك لحاجة املجتمع 
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إىل أن يؤكـد ذاتـه بذاتـه، ويرسـخ رشعيتـه وقيمـة برمـوزه وطقوسـه، وبحسـب هذه الرؤيـة يكون 

«اللـه» هـو صـورة للمجتمـع وليـس املجتمـع صـورة «اللـه» (٣٢).  عىل هـذا النحو يلعـب  التوتم 

كرمـز، إضافـة إىل الشـعائر والطقـوس املرتبطـة بـه، دوراً محوريـا ىف تأكيـد التامسـك اإلجتامعى.  

ويذهـب بعـض الباحثـني إىل أن األسـاطري والحضـارات القدميـة تشـكل مصـدر أسـايس مـن 

مصـادر الرمزيـة الدينيـة، يوضـح ذلـك فـراس السـواح، مـن خـالل تأكيـده «أنـه ملـا كانـت السـامء 

أسـمى مـا ىف الكـون واكـرث تعبـرياً عـن عظمـة «اللـه» الصانـع لهـا، فقـد صـارت مسـكنا لـه ورمـزاً.  

ومنهـا إسـتمد أسـمه ىف معظـم أسـاطري الشـعوب... غـري أن قيـام اإللـه األكرب بسـكنى السـامء بعد 

إنتهائـه مـن فعـل الخلـق، قـد جعلـه بعيداً جـداً عام يجـرى ىف األرض.  وأخـذ تدريجيـا ىف اإلختفاء 

مـن الطقـوس والعبـادات مفسـحاً املجـال آللهـه أصغـر وأقـل شـأنا ىف األصـل، ولكنهـا اكـرث التصاقا 

بالنـاس وحياتهـم وأمـور معاشـهم».  وهـذا مـا حـدث للعربانيـني فـام أن تـم «إسـتقرارهم  ىف أرض 

كنعـان الخصبـة وتخليهـم عـن الحيـاة الرعويـة القدميـة، تركوا «يهـوه» وإتجهـوا إىل آلهـة الخصب 

الكنعانيـة فعبـدوا «البعليـم» و «العشـتاروت» كـام حدثنـا العهـد القديـم... ونجدهـم ال يتذكرون 

إالههـم الكبـري إال إبـان املحـن العظيمـة والكـوارث الفاجعة التى تحـل بهم، فنقرأ ىف سـفر صمويل 

األول ١٠:١٢ ... «فرصخـوا إىل الـرب وقالـوا أخطأنـا ألننـا تركنـا الـرب وعبدنـا البعليم والعشـتاروت، 

فـاألن أنقذنـا مـن يد أعدائنـا فنعبـدك» (٣٣).  

ويؤمـن العلويـون بـأن أسـم «الخـرض» هـو األسـم املقـدس األكـرب، وأن األنبيـاء جميعـا 

هـم فيـض منـه، فيكرمونـه أكـرث مـن أى وىل آخـر.  وأن القديسـني البعليـون الثالثـة يرمـزون إىل 

اإلسـتمرار ىف العيـش إمـا عـرب حيـاة ال متناهيـة «الياس الحى والخـرض» أو عـرب دورة الحياة واملوت 

«جرجـس».  وإنـه ىف أيـام الجفـاف تكـرث الزيـارات ملقامـات األوليـاء، وىف الحكايـات الشـعبية كـام 

ىف «ألـف ليلـة وليلـة» و «حمـزة البهلـوان» و «سـيف بـن زى يـزن» تقـدم أوصـاف شـعرية، للوىل 

الـذى «يسـاوى الفصـول، ويكلـل األشـجار بالخـرضة، ويفـك عقـال اإلنهـار وبنـرش بسـاط العشـب 
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عـىل التـالل، ويعلـق عباءته الخرضاء ىف املسـاء ليلون السـامء بعد غياب الشـمس.  وأن الفالحون ىف 

فلسـطني يسـتنزلون املطـر بالصالة (٣٤) كام تسـتنزل القبائـل البدائية املطر برقصة املطر، ويسـعى 

املسـلمون إىل «اللـه» بصالة اإلستقسـاء يدعون «الله» رجاًء أن ينزل املطر لريتـوى الحيوان والنبات. 

ويعتـرب السـياق اإلجتامعـى احـد مصادر الرمزيـة الدينية حيث تتباين السـياقات من حيث 

قدرتها عىل إنتاج الرمزية الدينية.  ىف هذا اإلطار فإننا نجد أن هناك ثالثة رشوط لىك يتحول السياق 

اإلجتامعـى إىل سـياق منتـج للرمزيـة الدينيـة.  حيـث يتمثـل الـرشط األول ىف أنه كلام كان السـياق 

اإلجتامعـى أقـرب إىل الثقافـة التقليديـة، وهى الثقافة التـى يتضافر ىف إطارها إنخفاض املسـتويات 

التعليميـة، مـع إنتشـار حالـة من الالعقالنيـة فإننا نجد أن هذا السـياق يكون أكرث قـدرة عىل أنتاج 

الرمزيـة الدينيـة مقارنة بالسـياقات التى تخلت عـن الثقافة التقليدية وتبنت قيـم الثقافة الحديثة.  

ويتمثـل الـرشط الثـاىن ىف قـدرة أعضـاء املجتمـع عـىل التجريـد، حيـث نجـد أن بعـض السـياقات 

اإلجتامعيـة تكـون قـدرة أعضائهـا عـىل التجريـد أقـل. ومـن ثـم فهـى ال متيـل إىل الرمزيـة املجردة، 

وتسـتبدلها عـادة بالرمزيـة املاديـة القريبـة مـن الواقـع إىل حد كبـري.  فالحرضى املتعلـم، قادر عىل 

إدراك اللـه املتعـاىل واملجـرد، ولذلـك يضعـف ىف إطاره وجود األوليـاء كرموز مادية متجسـده.  عىل 

عكـس الريـف الـذى مييـل إىل إنتـاج األوليـاء، ألن اإلدراك املجـرد «للـه» يصبح صعبا أحيانا بسـبب 

ثقافتـه التقليديـة، ومـن ثـم مـن الـرضورى اللجـوء إىل وسـائل رمزيـة تسـاعد ىف الوصـول إىل الرمز 

األكـرب.  ويتصـل الـرشط الثالـث بأن إبـداع الرمزية الدينية يتحقـق دامئا ىف أوقات األزمـة.  وىف هذا 

اإلطـار تختلـف السـياقات اإلجتامعيـة عـن بعضهـا البعض مـن حيث مواجهتهـا لحالـة األزمة.  وىف 

نطاق ذلك يبدع الفالحون وسـكان األحياء الشـعبية األولياء، حتى يلجأون إليها ىف سـياق إجتامعى 

متـأزم دامئـاً، بسـبب الفقـر وإنخفـاض مسـتويات املعيشـة وتـردى األوضـاع اإلقتصاديـة والعزلـة.  

يضـاف إىل ذلـك أن زيـارة األوليـاء كرمـوز دينيـة، تتزايـد حينـام يواجـه البـرش أزمـات ىف حياتهـم 

اليوميـة.  يؤكـد ذلـك أننـا إذا قرأنا دراسـة سـيد عويس حول الرسـائل املرسـلة إىل اإلمام الشـافعى، 
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فسـوف نجدهـا رسـائل تطلب عونـه ىف مواجهة أزمـات يومية، يعاىن منها البسـطاء كرسقة ماشـية، 

أو إعتـداء ظـامل، أو عـدم تقـدم عريـس لفتاة عىل وشـك أن تدركها حالة العنوسـة.  

تأكيـداً لذلـك يشـري أحـد الباحثـني إىل الرمزيـة الدينيـة، كـام تتمثـل ىف إنتشـار األوليـاء ىف 

الريـف التونـىس، حيـث يشـري إىل تضخـم عـدد األوليـاء الذين يخشـاهم النـاس، ويسـتمدون منهم 

الربكـة. حيـث يقـول «فإمتـآلت قـرى الجنوب بقبابهـم وأرضحتهـم وزواياهم، فال تـكاد تدخل قرية 

حتـى تظهـر قبـاب أرضحتهـم، صغـرية وكبرية، إىل جانـب عالمات تتمثـل ىف دوائر وىف زوايـا وأركان، 

تجمعـت فيهـا قناديـل عتيقـة.  وكأنهـا ترشـد إىل أماكـن تيمنـت بحلول أوليـاء صالحـني وصالحات 

ودراويـش ومتدينـني ومجاذيـب، كان لهـم وجـود ىف يـوم مـن األيـام، وبقيـت مـزاراً للسـذج مـن 

السـكان .. ولـكل قريـة أو قبيلـة جـد صالـح يزار ومينـح الربكـة للـزوار(٣٥)...  إرتباطا بذلـك يتناقل 

النـاس عـرشات القصـص عـن كرامـات األوليـاء، منهـا مـن ضـاع جملـة فنـادى عـىل الـوىل ونـذر له 

نـذراً فوجـده ىف الحـال، ومـن ظلمـه ظـامل فنـادى جـده الـوىل فإنتقـم لـه مـن ظاملـه، ومنهـم مـن 

ضـل طريقـة فأسـتنجد بأحـد األوليـاء فحـرض الـواىل ىف صـورة رجـل عـادى ودلـه عـىل الطريـق ثم 

إختفـى.. ويـا يويـل مـن يشـك ىف كرامـات األوليـاء ... فيتهـم بالكفـر أو االلحـاد ىف الديـن ... وإذا 

حاولـت أن تقنعهـم بأنـه ال تأثـري إال «للـه»... أجابـوك بـأن الـوىل مقبـول عنـد «اللـه»، وأن «اللـه» 

يغضـب لغضبـه، وال يـرد لـه طلبـا طلبـه، وأنـه ال حجـاب بينـه وبـني ربـه، وأن الدعـاء ىف رضيحـة 

مسـتجاب» (٣٦). 

ومـن الطبيعـى أن تلعـب رمزيـة األوليـاء دوراً بـارزاً ىف الحفـاظ عـىل متاسـك املجتمعـات 

املحليـة الريفيـة، التـى يكـون فيهـا دور الضبـط الرسـمى محـدوداً.  ويكـون «اللـه» أكـرث تجريـداً 

وحـل  املظـامل  دفـع  دورهـم ىف  األوليـاء  يلعـب  ثـم  ومـن  البسـطاء،  هـؤالء  إدراك  عـن  وبعيـداً 

املشـكالت، مبـا يفـرغ بنـاء املجتمـع الصغـري مـن آيـة توتـرات.  يضـاف إىل ذلـك إسـتعادة أعضـاء 

املجتمـع الذيـن لديهـم بعض املطالب لتوازنهم ومتاسـكهم بعد أن سـمعها الوىل الصالـح منهم، وأن 

صمتـه يعنـى حـل هـذه املشـكالت إنشـاء اللـه.  إذا فوجود األوليـاء ىف القـرى الصغـرية ليتولوا حل 
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هذه األزمات، سـواء عىل املسـتوى الفردى أو مسـتوى الجامعة، وبعد سـامع املطالب او الشـكاوى، 

مـن شـأنه أن يعيد الفرد واملجتمع متامسـكا كام كان. 

إبـداع الرمزيـة الدينيـة قـد يكـون مصدره الدين الرسـمى والقامئـني عليه كذلك ىف اإلسـالم، 

مثـال عـىل ذلـك أن الصـالة كرمز إدركها سـيدنا عمـر بن الخطاب وصحـاىب آخر ىف الحلـم، ثم أقرها 

النبـى صـىل اللـه عليـه وسـلم.  وىف املسـيحية نجـد الرمـوز التـى نراهـا وندركهـا تشـري إىل حقائـق 

غيبيـة وغـري واقعيـة.  وهـو مـا يعنـى أننـا بإدراكنـا للرمـز، فـإن ذلـك يعنى بـث الحيويـة ىف القوى 

الغيبيـة املرمـوز لهـا، لتشـغل مكانـة بـارزة ىف خيالنا، وتعمـل بذلك عىل تأكيـد إعتقادنا فيهـا.  وإذا 

كان «اللـه» واملالئكـة بعيديـن عنـا وال نراهـم، حتـى أننـا ال ننطـق بأسـامئهم تبجيـال لهم، غـري أننا 

ميكـن أن نجسـد إيقونـة ترمـز إليهـم ونضـئ الشـموع لهـم،  وىف العـادة نجـد أن هنـاك عالقـة بني 

الرمـز والشـئ أو املوضـوع الـذى يرمـز لـه.  عىل هـذا النحو نجـد الخنزيـر رمز لطقـوس الخصوبة، 

والجمـل رمـز للحـج والحصـول عـىل الربكـة، والثعبـان رمـز للخطـورة مثـل روح املـوىت.  وتلعـب 

رمزيـة القـداس Holy Mass  والعشـاء الربـاىن  Holy Communion بالنسـبة للمسـيحيني دوراً 

إعتقاديـا وإميانيـا هامـا.  ففـى القربـان املقـدس نجـد أن السـيد املسـيح عليـه السـالم حـارض وراء 

التعامـل اإلحتفـاىل مـع الخبـز والنبيـد، وىف هـذا اإلطار نجـد أن املـواد املنزلية مالمئة لهذه املناسـبة 

الدينيـة.  إذ يرمـز الخبـز إىل لحـم السـيد املسـيح، كام يرمـز النبيذ إىل دمـه، وملا كان الخبـز والنبيذ 

مـواد للتغذيـة البدنيـة، فـإن هـذا القربـان املقـدس ينجز مـن أجـل التغذيـة الروحية بالنسـبة ملن 

يحـرضون العشـاء الربـاىن.  وىف األسـاس يكـون الخبـز غـري مختمـر لكونـه يرمـز إىل جسـد السـيد 

املسـيح الطاهـر واملنـزه مـن أى أذى.  وأثنـاء العشـاء الربـاىن يخلـط النبيـذ باملـاء ىف العـاده، حتـى 

يرمـز لحقيقـة تدفـق الـدم واملـاء من جسـد السـيد املسـيح أثنـاء صلبه عـىل الصليـب، وذلك حتى 

يختلـط دم السـيد املسـيح مبـاء البـرش أثناء العشـاء الربـاىن.  وملـا كان القمح يطحـن والنبيذ يعرص 

بعـد أن يقـاوم كل تقلبـات الجـو، فـإن ذلـك يرمـز إىل معاناه السـيد املسـيح مـن أجل البـرش.  وملا 

كان الخبـز يصنـع مـن حبـوب كثـرية كـام يصنـع النبيـذ مـن حبـات عناقيـد العنـب الكثـرية، فـإن 
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جسـد السـيد املسـيح بنفـس املنطـق متشـكل مـن كثـري مـن البرش هـم شـعب الكنيسـة.  وبنفس 

املعنـى فإننـا إذا كنـا نجـد أن املعبـد أو الكنيسـة أو املسـجد يشـبه أى بنـاء آخر، فإنـه يختلف عن 

أى بنـاء آخـر، ألنـه ال يقتـرص عـىل أنـه لـه أغـراض نفعيـة فقـط.  وإمنـا هـو «رمـز» باألسـاس، فهو 

فضـاء فاضـل، أو باألصـح نطاق تنجز ىف إطاره أنشـطة وقيـم ثقافية ودينية منطيـة ومتطهرة،  لذلك 

تصبـح الجوانـب الرمزيـة لـدور العبـادة أكرث بـروزاً ووضوحـا مقارنـة بآية بناية أخـرى(٣٧). 

خامساً: حقائق حول الرمزية الدينية

ويشـري تأمـل الـدور الـذى تلعبـه الرمزية بالنسـبة لحضـور وإسـتدعاء العواطف واملشـاعر 

الدينيـة، ومـن ثـم إسـتدعاء فاعليـة الديـن ىف حيـاة البـرش، أو الـدور الـذى يلعبـه الديـن ىف تأكيد 

التامسـك اإلجتامعـى، إىل بـروز مجموعـة مـن الحقائـق األساسـية.  وتتمثـل الحقيقـة األوىل ىف أن 

الرمزيـة الدينيـة تشـكل بطبيعتهـا بنية متامسـكة تنعكس عىل متاسـك املجتمع، يتضح ذلـك إننا إذا 

تأملنا الرموز الدينية فسـوف نجدها تنقسـم إىل ثالثة طبقات أو مراتب.  ىف الطبقة أو املرتبة األوىل 

توجـد الرمـوز الدينيـة العليـا أو الحاكمـة، وهـى التى تحدد هويـة الدين وطبيعتـه.  ىف نطاق هذه 

املرتبـة نجـد رمـوز «كاللـه» و «املالئكة» , «الجنـة» و «النار» و»السـامء» و»العرش» و»الحسـاب» 

و»الخـري» و»الـرش»،  و»األنبيـاء والرسـل»،  حيـث ترتبط هذه الرمزيـة عادة بالسـامء، و«الله» هو 

الـذى يحـدد طبيعتهـا ومعانيهـا وأدوارهـا.  وتحـت هـذه املرتبـة أو الطبقة توجـد رمزيـة ثانية، أو 

لنقـل هـى رمزيـة وسـطى، وهـى محـدودة ىف نطاقهـا مـن الرمزيـة األوىل ذات الطبيعـة العامة، أو 

الشـاملة.  يدخـل ىف نطـاق هـذه الرمزيـة كل الرمزيات املذهبيـة والطائفية، كالنبى صـىل الله عليه 

وسـلم، وسـيدنا عـىل وسـيدنا الحسـني رىض اللـه عنهـام، واإلمـام الغائـب، ومكـة واملدينـة وكربـالء 

وعاشـوراء والنجـف وقـم. فهـى رمـوز برشيـة ومكانيـة يحتفـى بهـا املذهـب الشـيعى، وتسـتنفر 

عواطـف وسـلوكيات عديـدة تجـاه موضوعـات الرمـوز.  ىف مقابـل ذلـك توجـد رمـوز سـنية كالنبى 

صـىل اللـه عليـه وسـلم والصحابـة املبرشيـن بالجنـة وصـالح الديـن األيوىب واألمئـة العظـام، ورحلة 

الـرباق ومكة واملسـجد األقىص واملسـجد النبوى، كرموز برشية ومكانيـة.  وىف املرتبة والطبقة الثالثة 
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يوجـد األوليـاء ذوى الكرامـات، املنترشيـن ىف الريـف واألحيـاء الشـعبية للمـدن، حيـث يتـربك بهم 

الفقـراء تقربـا إىل «اللـه»، ووسـيلة لتحقيـق املطالـب منـه.  ومـن الطبيعـى أن تكـون رمـوز املرتبة 

األعـىل هـى التـى تلقـى إعرتافـا عاما، مقارنـة باإلعرتاف األقـل الذى قد تنالـه رموز املسـتوى األدىن.  

ويرتبـط بذلـك أن هـذه الرمزيـة متامسـكة ىف مسـتوياتها الثالث، وهـى ىف مجموعها تعمـل بإتجاه 

تأكيـد متاسـك املجتمـع، ألن كل سـياقاته وأعضائـه سـوف يجـدون الرمزيـة املناسـبة التـى تسـتنفر 

عواطفهـم ومن ثـم مامرسـاتهم وطقوسـهم نحوها.   

وتشـري الحقيقـة الثانيـة إىل تنوع الرمزيـة الدينية، إىل رمزية ذات طبيعـة معنوية متجددة، 

ىف مقابـل رمـوز ذات طبيعـة ماديـة.  ونقصـد بالرمـوز املعنويـة تلـك التـى تشـري إىل موضوعـات ال 

نراهـا «كاللـه» واملالئكـة والشـياطني والجنـة والنـار، والشـهادة واإلميـان والتضحيـة والخـري والـرش.  

بينـام تشـري الرمـوز املاديـة إىل الكعبـة واملسـجد والكنيسـة واألماكـن املقدسـة، وغـري ذلـك مـن 

املوضوعـات املتجسـدة ماديـا.  ىف هـذا اإلطـار فإننا نجـد أن السـياقات األكرث حداثـة واألكرث تعليام 

وعقالنيـة متيـل إىل التعامـل مع الرمزيـة املعنوية، أو عىل األقـل إدراك املوضوعات التـى ترمز إليها، 

وإدراك املامرسـات والطقـوس الواجبـة نحوهـا.  بينـام الرمزيـة املاديـة تسـود عـادة ىف املجتمعـات 

البدائيـة والتقليديـة، كأنتشـار الرمـوز «التومتيـة» مثـالً، أو أنتشـار زوايـا وقباب وأرضحـة األولياء ىف 

الريـف واألحيـاء الشـعبية.  حيـث ترتسـخ الثقافـة التقليديـة، وتـرتدى األوضـاع املعيشـية، وتغيـب 

العقالنيـة، ومـن ثـم تتـآكل القـدرة عـىل التجريـد او إدراك املعاىن.  

وتشـري الحقيقـة الثالثـة إىل تحـول أو حـراك الرمزيـة الدينيـة، حيث يتجىل ذلـك من خالل 

تحـول الرمـوز مـن اإلشـارة إىل موضوعـات بعينهـا، إىل اإلشـارة إىل موضوعـات أخـرى.  فالكعبـة 

كانـت رمـزاً دينـا ىف مرحلـة الجاهليـة توجـد بداخلهـا األصنـام التـى كان تعبدهـا قبائـل العـرب، 

الرشيـف  واألزهـر  يعتمـروا.   أو  عـام  كل  إليهـا  املسـلمون  يحـج  لإلسـالم  رمـزا  تتحـول  بهـا  إذا 

الـذى كان رمـزاً شـيعيا أبـان مرحلـة الخالفـة الفاطميـة، أصبـح رمـز سـنيا منـذ فتـح صـالح الديـن 

رمـزا  أصبـح  إسـامعليل  لسـيدنا  فـداء  للتضحيـة  رمـزاً  كان  الـذى  «والخـروف»  ملـرص.   األيـوىب 
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للذبـح والتضحيـة ىف عيـد الضحـى.  وعاشـوراء التـى تشـري إىل مناسـبة شـيعية حزينة ملقتل سـيدنا 

الحسـني رىض اللـه عنـه، إذا بهـا تتحـول ىف بعض املجتمعات إىل مناسـبة يسـعد فيهـا األطفال ألنهم 

يتناولـوا مبناسـبتها الحلـوى.  وبرغـم تحـول الرمـوز وحراكيتهـا إال أن ذلـك يحـدث ببطـئ وبصـورة 

نـادرة، ألن موضوعـات الرمـز تتصـل بقيـم وعواطف إميانيـة غري قابلة بسـهولة للتبديـل والتعديل.

وتؤكـد الحقيقـة الرابعـة عىل الدور الـذى تلعبه الرمـوز ىف إحياء العواطف وإعادة شـحنها 

وتعميقهـا، إحيـاًء لذكـرى موضوعات هـذه الرموز، بحيث يـؤدى اإلحتفال بالرمـز وتطوير الطقوس 

لتبجيلـه وتوقـريه إىل إختـزال الزمـان واملكان.  فالحـج إىل الكعبة املرشفة كرمز يعيـد إحياء ذكريات 

إسـالمية كثـرية ىف نفـس املؤمـن، برغـم بعـد الشـقة التاريخيـة بـني الرمـز واإلنسـان الـذى يبجـل 

هـذا الرمـز.  واإلحتفـاالت السـنية باملولـد النبـى تعيـد أحياء مـا يتعلق بـه كرمز يعمـق اإلميان بني 

املسـلمني.  وىف إحتفـاالت العـزاء ىف عاشـوراء بكربالء، يحيى إتباع املذهب الشـيعى السـرية العطرة 

لسـيدنا الحسـني رىض الله عنه، كام يعملون عىل احياء جهاد الحسـني وإستشـهاده ىف سـبيل املثل، 

كأمنـا إستشـهاده كان باألمـس،  وهـو األمـر الـذي يثـري ىف املحتفلـني العواطـف التـى تفـرض جهـاد 

الظلـم والخـروج عـىل السـلطان.  بحيـث تنعكس هـذه اإلحتفـاالت الرمزيـة إيجابيا عىل التامسـك 

اإلجتامعـى بـني أبنـاء املذهـب الشـيعى، فتؤكـد متسـكهم بالقيـم واملعاىن التى إستشـهد مـن أجلها 

األمـام الحسـني رىض الله عنه.  

وتذهـب الحقيقـة الخامسـة إىل أن الرمزيـة الدينيـة تزدهـر ىف سـياقات األزمـة وأوقـات 

األزمـة،  وتنسـق الرمزيـة ىف ذلـك مـع التديـن والسـلوك الدينـى عمومـا.  فكـام أن عواطـف الدين 

ومامرسـاته تزدهـر عـادة ىف أوقـات األزمـات،  فـإن الرمـوز تـدور ىف هـذا الفلـك، حيـث تقـوى 

الرمزيـة أثنـاء األزمـات، ألن اإلنسـان يكـون عـادة ضعيفـاً ىف مواجهتهـا.  ومـن ثـم نجـده يلجـأ 

مبـارشة إىل إسـتدعاء القـوى الدينيـة،  لتقـف إىل جانبـة ىف هـذه األوقـات، تأكيـداً لذلـك الوعـد 

والوفـاء بالنـذور إذا إسـتطاع اإلنسـان، ملسـاعده القـوى التـى تشـري إليهـا الرمـوز لـه ىف تحقيـق 

إنجـازات معينـة، كان يـزور الكعبـة املرشفة حاجـاً أو معتمراً أو يقـدم ماال أو هدايـا عينية لألولياء.  
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يضـاف إىل ذلـك فإننـا نجـد أن الرموز الدينية لها عالقة بالسـياق الطبقى كسـياق إجتامعى.  تأكيدا 

لذلـك أننـا إذا نظرنـا إىل الرمزيـة الدينيـة مـن منظـور طبقـى، فإننـا سـوف نجـد أن الطبقـة العليـا 

ال تنتـج الرمـوز، وال تعـول كثـريا عـىل اإلرتبـاط بهـا، ألنهـا تعيـش حيـاة مسـرتخية بعيدة عـن حياة 

األزمـة.  عـىل خـالف ذلـك نجد أن الفقراء الذين يعيشـون ىف حالـة أزمة دامئة وشـاملة، هم منتجوا 

الرمـوز، وهـم األكـرث إرتباطـا بهـا.  إرتباطـا بذلك فإننا نجـد الفقراء بسـبب ظروف التعاسـة والظلم 

التـى يعيشـون ىف إطارهـا، أقـرب مـا يكونـوا إىل تبنـى الرمـوز الشـيعية، ألنهـا الرمـوز التـى تجسـد 

معـاىن التضحيـة واإلستشـهاد ورفض الظلـم واملعاناة.   

باإلضافـة إىل ذلـك تذهـب الحقيقـة السادسـة إىل ظهـور ما ميكن أن يسـمى بـرصاع الرموز 

الدينيـة.  ففـى املجتمعـات التـى تشـهد التعدديـة الدينيـة أو املذهبيـة أو الطائفيـة. فـإن الفرتات 

التـى تصبـح فيهـا العالقـة فيهـا بـني أبنـاء املذاهـب أو الطوائـف الدينيـة املختلفـة ذات طبيعـة 

سـلبية، فـإن ذلـك قـد يـؤدى بطبيعـة الحـال إىل ظهـور مـا ميكـن أن يسـمى بظاهـرة رصاع الرموز.  

حيـث تعمـل كل جامعـة دينيـة أو مذهبية أو طائفية، بإتجـاه إحياء الرموز الخاصة بها، ومن شـأن 

ذلـك أن يدفـع الجامعـات املتباينـة دينيـا، إىل سـلوكيات رصاعية بـني الجامعات املتصارعـة وبعضها 

البعـض، تسـتخدم فيهـا الرمـوز املتباينـة أو املتضـادة.  مثـال عـىل ذلـك أن املجتمعات التى تشـهد 

إحتقـان العالقـة بـني الجامعـات الدينيـة، فإننـا نجـد أن كل جامعة تتجـه إىل تكثيف إبـراز رموزها، 

األمـر الـذى يدفـع الجامعـة املقابلـة إىل القيام بذات السـلوك.   وهـو ما يـؤدى ىف النهاية إىل تفجري 

الـرصاع، إذا قامـت إحـدى الجامعـات بـاإلرضار برمـوز جامعـة اخـرى، األمـر الـذى يـؤدى ىف نهايـة 

األمـر إىل تفجـر الـرصاع بـني هذه الجامعـات، وتهديد التامسـك االجتامعى للمجتمـع ىف كليته.  وىف 

هـذه الحـال ميكـن تجـاوز حالـة الـرصاع أو التغلـب عليهـا، إذا دفـع عقـالء األمـة الجامعـات ذات 

الرمزيـات املحـددة بحدودهـا، إىل أعـىل، بإتجـاه التعلـق برمزيـة من مسـتوى أعىل تلقـى اإلعرتاف 

العـام، واملشـرتك مـن قبل مختلـف الجامعـات املتصارعة.  

يضـــاف إىل ذلـــك الحقيقـــة الســـابعة التـــى تذهـــب إىل أننـــا إذا تأملنـــا توزيـــع 
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مخــزون الرمزيــة الدينيــة عــىل ســياقات املجتمــع فســوف نجــد أن هــذا التوزيــع متبايــن إســتنادا 

إىل بعــد التقليديــة الحداثــة.  ىف هــذا اإلطــار فإنــه مــن الناحيــة البنائيــة فســوف نجــد أن لدينــا 

ــى تســود  ــا الت ــات الدني ــل الطبق ــة ىف مقاب ــة الحديث ــا الثقاف ــى تســود لديه ــا الت ــات العلي الطبق

لديهــا ثقافــة تقليديــة.  إىل جانــب ذلــك فإنــه مــن الناحيــة الحرضيــة – الريفيــة، فســوف نجــد 

أن الحــرض تســوده الثقافــة الحديثــة ىف مقابــل الريــف التــى تســوده الثقافــة التقليديــة.  إســتناداً 

إىل ذلــك فســوف نجــد أن ســياق الطبقــة العليــا يناظــر الســياقات الحرضيــة التــى تنتــرش فيهــام 

ــن، أو  ــة األساســية للدي ــرص عــىل الرمزي ــة لتقت ــة الديني ــا الرمزي ــة وتتضــاءل فيه ــة الحديث الثقاف

باألصــح الرمزيــة العليــا، وهــى الرمزيــة التــى تتصــل بجوهــر الديــن باألســاس.  عــىل خــالف ذلــك 

ــة عــادة، وهــى الثقافــة  ــا تناظــر الريــف حيــث تســودها الثقافــة التقليدي نجــد الطبقــات الدني

ــث توجــد ىف هــذه الســياقات املســتويات  ــاء والقديســني، حي ــة الصالحــني واألولي املنتجــة لرمزي

الثــالث التــى أرشنــا إليهــا للرمزيــة الدينيــة.  وبــني مســتوى الطبقــة العليــا والحــرض مــن ناحيــة 

ــى  ــياق االجتامع ــطى والس ــة الوس ــد الطبق ــة، توج ــة ثاني ــن ناحي ــا م ــة الدني ــف والطبق والري

نصــف الحــرضى.  الــذى يضــم املــدن الصغــرية املتاخمــة للريــف، حيــث يســود هــذه الســياقات 

ــذا  ــة.  وىف ه ــة إنتقالي ــة، أي ثقاف ــف حديث ــة ونص ــف تقليدي ــة نص ــيطة، ثقاف ــة الوس االجتامعي

اإلطــار تطــور هــذه الســياقات والثقافــات مســتوى متوســط مــن كثافــة الرمزيــة، ال هــو باألعىل وال 

هــو بــاألدىن.  إرتباطــا بذلــك نؤكــد عــىل ثــالث حقائــق. حيــث تتمثــل الحقيقــة األوىل يف أنــه كلــام 

هبطنــا مــن أعــىل إىل أســفل، أى مــن الســياقات األكــرث حداثــة ىف ثقافتهــا إىل الســياقات التقليديــة، 

فــإن الرمزيــة تــزداد كثافــة.  والثانيــة أن هنــاك عالقــة بــني كثافــة الصعوبــات واألزمــات ىف نوعيــة 

ــة ىف هــذا الســياق.  إىل  ــة الرمزي ــني إرتفــاع مســتوى كثاف ــاة ىف ســياق إجتامعــى معــني، وب الحي

جانــب الحقيقــة الثالثــة التــى تؤكــد أنــه كلــام زادت كثافــة الرمزيــة ىف الســياق، كلــام كان الســياق 

أكــرث متاســكا، وكلــام ســيطرت الصيغــة الجامعيــة عــىل الحيــاة فيــه.

التامســـك  تحقيـــق  ىف  محوريـــا  دوراً  الرمزيـــة  تلعـــب  ســـبق  مـــا  إىل  إســـتنادا 

املوضوعـــات  أن  جونســـون»  «هـــارى  يـــرى  بذلـــك  إرتباطـــا  اإلجتامعـــى.   والتكامـــل 



٩٧ الرمزية الدينية كآلية فاعلة ىف تحقيق التامسك االجتامعى

املقدسـة تصبـح كذلـك بسـبب قيمتهـا الرمزيـة، وليـس بسـبب طبيعتهـا أو خصائصهـا الجوهريـة، 

ألنهـا برمزيتهـا تيـرس العباده وتقـوى اإلميان.  قد تعنـى الصياغات الكالمية للعقيـدة معاىن مختلفة 

بالنسـبة ملختلـف البـرش، غـري أن الرمـوز التى تشـري إىل موضوعات مقدسـة تطـور ذات املعاىن عند 

الجميـع.  وىف حـني أننـا نجد أن اإلشـرتاك ىف املعتقدات ليسـت طريقا قويا لتحقيـق وحدة الجامعة 

او املجتمـع، فإننـا نجـد أن آداء طقوس أو مامرسـات معينة تجاه رموز املوضوعات املقدسـة، تكون 

أقـدر عـىل تحقيـق وتعميق وحدة الجامعة (٣٨).  ذلك أن املشـاركة الجمعيـة ىف الطقوس املتعلقة 

برمـوز معينـة مـن شـأنها أن تؤسـس شـبكة مـن الروابـط التـى تضـم أعضـاء الجامعـة إىل بعضهـم 

البعـض،  وهـو الـدور الـذى تقوم بـه الرمزية الدينيـة ىف تحقيق التامسـك االجتامعى. 
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١٠٣ دور الدين ىف تشكيل رؤية اإلنسان للعامل «إستمرار»

الفصل الثالث

دور الدين ىف تشكيل رؤية اإلنسان للعامل

«إستمرار»

متهيد

عرضـت ىف الفصـل السـابق لبعـض الحقائـق التـى تتصـل بالديـن بإعتبـاره أحـد متغـريات 

التامسـك االجتامعـى، وىف هـذا اإلطـار أبـرزت بعـض الحقائـق األساسـية املتعلقـة ببنـاء وعالقتـه 

باملجتمـع.  إضافـة إىل إبـراز مكانـة ودور الرمزية ىف بنـاء الدين عموما، وكيف تشـكل هذه الرمزية 

حلقـة بـني املعـاىن الدينيـة مـن ناحيـة، وبـني التفاعـل االجتمعـى الحـادث ىف املجتمـع مـن ناحيـة 

ثانيـة.  ونسـتكمل ىف هـذا الفصـل إبـراز دور الديـن ىف عالقته بتكامل ومتاسـك املجتمـع، وكذلك ىف 

عالقتـه بتامسـك وتكامـل الشـخصية اإلنسـانية، أو تشـكيل رؤية اإلنسـان للعامل.  وهو مـا يعنى أنه 

إذا كان الديـن يتشـكل مـن مجموعـة مـن املعـاىن املتكاملـة، فإن تكامـل هذه املعـاىن ينعكس عىل 

هيئـة تأكيـد تكامـل املجتمع، وكذلـك تكامل بناء الشـخصية، إضافة إىل التكامل بـني هذه الطبقات 

الثـالث، مبـا يـؤدى إىل تأكيد التامسـك واالسـتقرار االجتامعـى ىف املجتمع. 

وحتـى يتحقـق دور الديـن ىف تأكيـد التامسـك واالسـتقرار االجتامعـى للمجتمـع، فإننا نجد 

أن الديـن يـؤدى هـذا الـدور من زوايـا عديدة.  فهـو يعمل عىل تكامـل مختلف النظـم االجتامعية 

مـع بعضهـا البعـض، مـن خـالل كونـه يشـكل مرجعيـة لهـذه النظـم.  إذ يؤكـد الديـن مـن ناحيـة 

عـىل النظـام القـراىب لرتسـيخ متاسـكه الداخـىل، كـام أنـه ينظـم بعـض التفاعـالت ىف نطـاق النظـام 

االقتصـادى، إضافـة إىل أنه يشـكل مرجعية املعاىن التـى ينطلق بالنظر إليهـا التفاعل داخل مختلف 

النظـم االجتامعيـة أو ىف عالقتهـا ببعضهـا البعـض.  باإلضافـة إىل ذلـك فـإن الديـن ميكـن أن يلعـب 

دورة ىف تشـكيل التفاعـل داخـل البنـاء الطبقـى للمجتمـع، إذ يأمـر الديـن الطبقات العليـا والرثية، 

إىل الرتفـق بأبنـاء الطبقـات األدىن، بخاصـة الطبقات الدنيـا.  حتى تتحمل عذاباتهـا ىف الحياة الدنيا، 

بإعتبـار أنهـا سـوف تحصـل عـىل التعويـض ىف الحيـاة اآلخـره، يضـاف إىل ذلـك أن الدين هـو الذى 
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يشكل ىف الغالب أخالق الطبقة الوسطى التى تعد الوعاء األخالقى للمجتمع. 

باإلضافـة إىل ذلـك يلعـب الديـن دوراً محوريـا فيام يتعلـق باألزمات التى مير بهـا املجتمع، 

وإذا كان التبايـن الدينـى يـؤدى ىف بعـض األحيـان إىل رصاع األديـان مبـا يسـبب ىف الغالـب أزمـات 

للمجتمـع.  إال أننـا إذا تأملنـا األمـر، فسـوف نجـد أن الديـن – إسـتنادا إىل مضامينـه األساسـية – 

يعمـل بإتجـاه نـرش عواطـف التقارب والتسـامح مع اآلخـر الدينـى أو املذهبى.  خاصة بـني األديان 

الكتابيـة املنزلـة واملوحـى بهـا، بإعتبارهـا أبنية من القيـم واملبـادئ االيثارية التى تنرش التسـامح ىف 

املجتمـع.  وإرتباطـا بذلـك فإننـا نجـد أن الديـن لـه حضـوره الدائم ىف فـرتات األزمـات االجتامعية،  

حيـث نجـد أن املجتمـع يسـتدعى الديـن حينـام ميـر الديـن بأزمـة. تأكيدا لذلـك أنه حينـام تواجه 

القبيلـة البدائيـة حـاالت الجفـاف وغيـاب امليـاه، فـإن املجتمـع إبتـدع رقصـة املطـر، حيـث تعتقد 

القبيلـة أن هـذه الرقصـات الطقوسـية هـى التـى تعمـل بإتجـاه إسـتدعاء املطـر، وشـبيه بذلـك ىف 

االسـالم، كديـن كتـاىب، حيـث متـارس صالة االستسـقاء ىف فـرتات الجفـاف ىك يسـقط املطر.  

كـام يلعـب الدين دوراً أساسـياً ىف تحقيق متاسـك بناء الشـخصية اإلنسـانية، يتضح ذلك أنه 

حينـام تواجـه الشـخصية ببعـض األزمـات، فـإن الدعـاء يصبـح وسـيلتها لتجـاوز هـذه األزمـات. بل 

أننـا نجـد أن غالـب األديـان الكتابيـة تطلـب مـن البـرش اللجـوء إىل الله والدعـاء له، حـني مواجهة 

األزمـات، حتـى ينتهـى الكـرب وتذهـب الغمـة. ومـن الطبيعى أن يـؤدى اللجـوء إىل اللـه، ىف إطار 

الديـن، ىف أوقـات األزمـات، سـواء عىل مسـتوى املجتمـع أو الفـرد، إىل محاولة إسـتعادة القوة التى 

يحافـظ بهـا املجتمـع والفـرد عىل االسـتقرار والتـوازن الذى يسـاعده ىف آداء وظائفه أخـرى.  تأكيدا 

لذلـك إرتفـاع وتـرية التديـن – حتـى ولـو كان شـكليا – حينـام يواجـه املجتمـع  الفـرد أزمـة، تهـدد 

وجـود وإسـتقرار املجتمـع ، وىف أوقـات األزمـات يـزداد حضـور الدين بـني البرش، الذيـن متتلئ دور 

العبـادة بهـم، حيـث االلتـزام بـآداء الفرائـض الدينيـة، وىف بعـض األحيـان قـد يتطـور األمـر ليتـم 

اللجـوء إىل األوليـاء بحثـا عـن الشـفاعة عنـد الله، القـوة األقـوى واملنظمة لهـذا الكون. 

اإلنســان  رؤيــة  تشــكيل  ىف  اساســياً  دوراً  يلعــب  الديــن  أن  ذلــك  إىل  يضــاف 
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للعـامل الـذى يعيـش، هـل هـو عامل خري ينبغى أن نرسـخ اسـس الخري فيـه، أم هو عامل رشيـر ينبغى 

أن نعمـل بإتجـاه تقليـص مسـاحة الرش ىف إطـاره.  باإلضافة إىل ذلك يحدد لنا الدين مكانة اإلنسـان 

ىف هـذا العـامل، واملهمـة التـى مـن أجلهـا خلقـه الله ووضعـه ىف هذا العـامل.   يضـاف إىل ذلك الدور 

الـذى ميكـن أن يلعبـه اإلنسـان ىف نطاق املجتمـع موجها بالدين،  إىل جانـب أن الدين يحدد طبيعة 

العالقـات مـع اآلخـر ىف املجتمـع، سـواء األخـر املختلـف مذهبيـا أو دينيا، حيـث يأمرنـا الدين دامئا 

بـرضورة التعامـل بإيثاريـة مـع األخـر، ألن األديان جميعها فروع ىف شـجرة متناميـة، نبتت من جذر 

واحـد، وهـى الحقائق التى نعـرض لها ىف الصفحـات التالية. 

أوالً: دور الدين ىف تحقيق تكامل النظم االجتامعية

إذا كانــت الرمزيــة هــى املســتوى األول الــذى يــؤدى الديــن دوره مــن خاللهــا ىف تأكيــد 

ــط  ــاىن، هــى الضاب ــادئ والع ــكار واملب ــم واألف ــوز، أى القي ــار أن الرم ــى، بإعتب التامســك اإلجتامع

للتفاعــل اإلجتامعــى، ســواء بــني البــرش وبعضهــم البعــض، أو بينهــم وبــني قــوى مــا وراء الطبيعــة، 

ــك  ــد التامس ــن ىف تأكي ــرة دور الدي ــذه الفق ــج ىف ه ــا نعال ــا.   فإنن ــه» مركزه ــكل «الل ــى يش الت

والتكامــل اإلجتامعــى، لكونــه يشــكل مرجعيــة آلداء النظــم اإلجتامعيــة.  بإعتبــار أن الديــن 

يشــكل إطــار املعــاىن التــى توجــه ســلوكيات البــرش ىف إطــار مختلــف النظــم اإلجتامعيــة، وكذلــك 

ــؤدى  ــة ي ــن ىف هــذه الحال ــى أن الدي ــاء هــذه النظــم.  وهــو مــا يعن ــى تشــكل بن ــات الت العملي

وظيفتــني، األوىل توجيــه التفاعــل داخــل النظــم اإلجتامعيــة املختلفــة، والثانيــة أنــه يشــكل املعــاىن 

التــى تربــط هــذه النظــم ببعضهــا البعــض، أى أنــه يشــغل مكانــة ويــؤدى دور القاعــدة الخرســانية 

التــى ترتفــع فوقهــا هــذه النظــم. 

قــوة  وأكرثهــا  العالقــات  أقــدم  مــن  والقرابــة  الديــن  بــني  العالقــة  وتعــد 

وفاعليــة.  وتنشــأ عالقــة الديــن بالقرابــة والعائلــة،  بإعتبــار أنهــام يشــكالن معــاً آليــات 

عــىل  األوىل  الديانــات  أكــدت  ولذلــك  اإلجتامعــى.   والتامســك  التــوازن  لتحقيــق  قويــة 

عبــادة اآلبــاء واألســالف، بــل أننــا نجــد أن صــورة األب ورمزيتــه ىف نطــاق العائلــة هــى 

البدائيــة  الديانــات  تأملنــا  إذا  ونحــن  واملجتمــع.   الكــون  إلــه  «اللــه»  مصغــر  أو  تكــرار 
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األوىل فسـوف نجـد أن عبـادة األسـالف هـى العبـادة التـى إزدهـرت ىف البدايـة، وهـى كـام يؤكـد 

دوركيـم كانـت تعـرب مـن خـالل رمزيتهـا عـن عبـادة الجامعـة القرابيـة لذاتهـا، أو عبـادة اإلنسـان 

للبـرش العظـام مـن أسـالفة.  وحتـى ىف املرحلـة التومتية عبـدت بعض القبائـل التواتم، سـواء كانت 

تواتـم ترمـز لحيـوان أو نبـات، إلعتقاد أسـطورى لدى أبنـاء القبيلة بأنهـا منحدرة من هـذا الحيوان 

أو النبـات (١).  وىف بعـض األحيـان، وىف نطـاق هـذه املرحلـة البدائيـة، كان هناك تداخـل بني توتم 

القبيلـة وتواتـم فرعيـة لألفخـاذ واملعـارش.  بحيـث إنعكسـت شـبكة العالقـات الدينيـة بـني التواتم 

عـىل العالقـات القرابيـة الواقعيـة وتوازنت معهـا، ومن ثم لعبـت دوراً محوريـا ىف تحقيق حالة من 

التامسـك اإلجتامعـى للمجتمـع.  وقـد وقعت ظاهـرة مامثلة ىف الجزيـرة العربية ىف الفرتة السـابقة 

عـىل اإلسـالم حيـث كانـت «الكعبـة تحظـى بعـدد كبـري مـن األصنـام يزيـد عـىل ٣٠٠ صنـم.  وكان 

توزيـع هـذه األصنـام منسـجام مـع التوزيـع القبىل، مثال عـىل ذلك أن قريـش وكنانة كانتـا تعبدان 

«هبـل» وصنمـه إنسـان مصنـوع مـن عقيـق أحمـر.  واألوس والخـزرج «منـاه» التى اجمـع العرب 

عـىل تعظيمهـا، ويتكـون صنمهـا الـذى تعبـده مـن حجر أسـود، وبنـو ثقيـف وأهل مكـة جميعهم 

كان يعبـدون «الـالت»، وبنوسـليم «العـزى» التـى كان صنمهـا أعظـم األصنـام عنـد قريـش، وهـو 

عبـارة عـن ثالث شـجرات» (٢). 

وىف التطـور الدينـى الالحـق واألحدث لبعـض الحضارات القدمية، برزت أيضـا حالة التداخل 

بـني الديـن والقرابـة، وحتى الطبيعة، بإعتبارهـا جميعا تكوينات طبيعية أو تتصـل بالطبيعة.  وتعد 

الديانـة الكنفوشيوسـية مـن هـذا النمـط، حيث تؤكد عىل أهميـة تكيف الحياة البرشيـة الخارجية، 

وإنسـجامها مـع عامل الطبيعة الداخىل لإلنسـان، إضافـة إيل التأكيد عىل إجالل اآلبـاء واألقدمني (٣).  

بحيث يشـري ذلك إىل متاسـك املكونات التى تشـكل أساس املجتمع، الذى ينترش فيه التامسك بدوره، 

ألن عبـاده األسـالف ىف هـذه الديانـة تـؤدى وظيفـة توحيـد العائـالت املمتـدة والبطـون.  وىف هذه 

الحالة فإننا نجد أن متاسـك القبيلة يعتمد بدون شـك عىل عبادة السـلف كرمز يؤكد هذا التامسـك 

بني األفخاذ والعشـائر.  وبإسـتقراء تاريخ الشـعب الصينى نجد أن املعتقدات الدينية تنسـب ألرواح 
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األسـالف قوة، وبصورة أساسـية لسـلف الشـخص نفسـه.  حيث تتولد لديه قناعة برضورة أن يشـبع 

أرواح األسـالف، وأن يكتسـب رضاهـم مبـا يقدمه من طقـوس وأضحيـات(٤).  وإىل جانب أن عبادة 

األسـالف تؤكـد عـىل متاسـك الجامعـات القرابيـة ىف املـكان الواحـد، فإنهـا تسـاعد أيضـا ىف تأسـيس 

الروابـط القويـة ىف ذات املـكان الواحـد.  مثـال عـىل ذلـك أننـا نجدهـا تسـاعد ىف تأسـيس الروابط 

القويـة بـني أعضـاء العشـرية ىف القريـة، إضافـة إىل تقويـة الروابـط مـع األعضـاء الذين هاجـروا إىل 

املـدن الصينيـة األخـرى والبعيـدة.   حيـث نجـد أن املهاجرين يسـتمرون ىف اإلعتامد عىل العشـرية،  

ألن العشـرية ميكـن أن تقـدم لهـم األمـوال لتمويـل دراسـتهم، أو تدعمهـم ماليـا أثنـاء تدريبهـم 

عـىل حرفـة معينـة.  إرتباطـا بذلـك  يتأكـد اإلهتـامم والثقـة املتبادلـة بينهـم، مـن ناحيـة بواسـطة 

الدعـم العاطفـى الـذى يتحقـق بواسـطة الطقوس الدينيـة، التى تجـرى عىل فـرتات ىف معبد عبادة 

األسـالف. ومـن ناحيـة ثانيـة بواسـطة اإلتجاهـات والعواطـف التـى تنتـج عـن ذلـك، والتـى تقـوى 

الروابـط القرابيـة بواسـطة الدين (٥). 

وإذا إنتقلنـا مـن الحضـارة الصينيـة القدمية إىل الحضارة اإلسـالمية، فسـوف نجـد أن الدين 

ىف عالقتـة بالقرابـة قـد لعـب نفـس الـدور.  يتضـح ذلـك أننـا إذا تأملنـا أوضـاع الجزيـرة العربيـة 

قبـل اإلسـالم فسـوف نجـد أن التـوازن القبـىل والعالقـات والقيم العربيـة هى التـى أحتفظت بقدر 

مـن متاسـك البنيـات القبليـة.   ىف مواجهـة اإلمرباطوريـات املحيطـة بهـا كاإلمرباطوريـة الفارسـية 

والرومانيـة.  غـري أنـه حينـام ظهـر اإلسـالم فإننـا نجـده قـد إسـتبدل الـوالء القبـىل بالـوالء الدينـى، 

ودمـج القبائـل املتنازعـة ىف أمـة موحـدة الرؤيـة واملصـري.  وىف ذات الوقـت أكـد عـىل األهميـة 

القصـوى لـألرسة كنـواة للمجتمـع وحـض عـىل طاعـة األهـل وإكرامهـم،  وال غرابـة فاألفـراد يرثون 

دينهـم وينشـأون عـىل تعاليمـه ىف العائلـة.  ىف مقابـل ذلك تكـون املحافظة عىل العائلة، والتمسـك 

بهـا وتقديسـها بحـد ذاتهـا، محافظـة عـىل اإلنتـامء الدينـى ذاتـه (٦).  تأكيـداً لذلـك أن ديـن اللـه 

ىف وثائقـة األساسـية يؤكـد دامئـاً عـىل القرابـة بإعتبارهـا تشـكل جوهـراً دينيـا، وهـو مـا ندركـه من 

قولـه تعـاىل «إن اللـه يأمـر بالعـدل واإلحسـان وإيتـائ ذى القـرىب وينهـى عـن الفحشـاء واملنكـر 
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والبغـى يعظكـم لعلكـم تذكـرون. سـورة النحـل األيـة ٩٠».  وقولـه تعـاىل «وإذ أخذنـا ميثـاق بنى 

إرسائيـل ال تعبـدون إال اللـه وبالوالديـن إحسـانا وذى القـرىب واليتامـى واملسـاكني وقولـوا للنـاس 

حسـنا وأقيمـوا الصـالة وآتـوا الـزكاة ثـم توليتـم إال قليـالً منكـم وأنتم معرضون. سـورة البقـرة اآلية 

 .«٨٣

باإلضافـة إىل ذلـك فإننـا نجـد أن الديـن هـو الـذى ينظـم كثـرياً مـن الشـئون القرابيـة 

والزواجيـة، بحيـث نجـد أنـه إذا تبنـى أو إختـار الفـرد ديانـه جديـدة غـري التـى كان يديـن بهـا، 

فـإن ذلـك قـد يفـرض عليـه تغيـري شـكل الـزواج أو األرسة التـى يعيـش ىف إطارهـا.  مثـال عىل ذلك 

أننـا نجـد املسـيحية فرضـت الـزواج بواحـدة حينام أديـن بهـا ىف املجتمعـات التى كان ينتـرش فيها 

تعـدد الزوجـات. مثـال آخـر يشـري إىل أنـه حينـام إعتنقـت قبائـل «الكبابـش Kababish األفريقية 

اإلسـالم وحينـام إعتنـق األكراد Kurd ىف آسـيا اإلسـالم، فقـد تبنو أشـكال الزواج والعالقـات العائلية 

التـى يوحـى بهـا اإلسـالم.  وحتـى يسـتكملوا إعتناقهـم لإلسـالم فإنـه كان عليهـم أن  والقرابيـة 

يغـريوا بعـض جوانـب بنائهـم القـراىب السـابق، فقـد كان لديهـم أصهـار داخـل بنياتهـم العائليـة.  

أصبحـوا بعـد إعتناقهـم اإلسـالم مـن خـارج العائلـة بحيث ميكن الـزواج بهـم، ألنهم أصبحـوا غرباء 

عـىل العائلـة، بينـام مل يكونـوا كذلـك قبـل إعتنـاق اإلسـالم (٧).  ولتوضيـح دور الديـن ىف تحقيـق 

التامسـك االجتامعـى تؤكـد دراسـات كثـرية عـىل أن االلتـزام الدينـى مـن شـأنه أن يقلـص نسـبة 

الطـالق، كـام أوضحـت ذلـك بعـض الدراسـات، حيـث أوضحـت إحـدى الدراسـات التـى أجريـت 

عـىل نحـو ٢٥٫٠٠٠ زيجـة أن الذيـن ليسـت لديهـم التزامـات دينيـة قويـة يسـود بينهـم الطـالق 

ثالثـة أضعـاف الذيـن لديهـم إلتزامـات دينيـة قويـة، مع التأكيـد عىل أن كافـة الزيجـات تنتمى إىل 

ديانـة واحـدة.  إضافـة إىل ذلـك فقـد إتضـح أن الديـن يلعـب دوراً أساسـيا ىف وقـوع الطـالق بـني 

األشـخاص الذيـن ينتمـون إىل ديانـات مختلفـة،  كـام أن نسـبة إنهيـار الزيجـات ترتفع بـني األزواج 

الذيـن ليـس لديهـم أى إلتـزام دينـى.  وإرتباطـا بذلـك نجـد نسـبة الطـالق آخـذه ىف التزايـد بـني 

الكاثوليـك، وأن املتدينـني الكاثوليـك لديهـم نسـبة هجر أعىل مـن املتدينني الربوتسـتنت.  ىف مقابل 

ذلـك نجـد أن اليهـود تسـود بينهـم معـدالت طـالق وهجـر أقـل مقارنـة بـكل مـن الربوتسـتنانت 
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والكاثوليـك (٨).   ذلـك يعنـى أن الديـن حارض ىف الحفاظ عىل التامسـك األرسى أو العائىل وتأكيده، 

كـام هـو حـارض ىف تأكيـد التامسـك اإلجتامعـى داخـل السـياق القـراىب.  يضـاف إىل ذلـك أن الدين 

يتضافـر مـع التكوينـات القرابيـة، سـواء إتخذت شـكل القبيلة ىف املجتمعـات البدويـة والرعوية، أو 

إتخـذت شـكل البدنـة ىف املجتمعـات الزراعيـة، ىف تأكيـده عـىل التامسـك اإلجتامعـى للمجتمـع ىف 

 . كليته

وإذا كان الديـن قـد  تضافـر مـع العائلـة أو القرابـة ليشـكل هويـة املجتمـع ىف بعض أمناط 

املجتمعـات، فـإن عالقـة الدين بالنظـام اإلقتصادى للمجتمـع ذات أهمية إسـتثنائية كذلك.  بإعتبار 

أن النظـام اإلقتصـادى يشـكل أبـرز النظـم محوريـة ىف مختلف أمنـاط املجتمعات، كام أنه املسـئول 

عن توفري املوارد األساسـية، التى بواسـطتها تشـبع الحاجات األساسـية للبرش وهى مسـألة أساسـية.  

ألن اإلشـباع إذا مل يتحقـق، فـإن مصـادر ضـخ التوتر ىف بناء املجتمع سـوف تنشـط، األمر الذى يهدد 

ىف النهايـة اإلسـتقرار والتامسـك اإلجتامعـى للمجتمع.  ويشـري تأمـل عالقة الديـن باإلقتصاد (٩) إىل 

أن هـذه العالقـة ذات أهميـة محوريـة دامئـاً ىف مختلـف أمناط املجتمعـات، منذ نشـأة املجتمعات 

األوليـة وحتـى اآلن.  وإذا كانـت املجتمعـات البدائيـة تعـد أول أمناط املجتمعات، فإننا سـوف نجد 

تضافـر الديـن واإلقتصـاد ليشـكال نوعيـة الحيـاة ىف هذه املجتمعـات.  ففـى الديانة التومتيـة، يعبد 

التوتـم، حيوانـا كان أم نباتـا كرمـز، لزيـادة الخري الصادر عنه، وألنه يشـكل مصدر نفـع للجامعة، أو 

إلتقـاء رشه إذا كان ىف وجـوده رضر للجامعـة.  حيـث حامية االقتصاد بالديـن، إضافة إىل أن القرابني 

التـى تقـدم للتوتـم، هـى ىف الغالب ذات طبيعـة أقتصادية باألسـاس.  إىل جانب أنه بواسـطة املواد 

االقتصاديـة، ىف كثـري مـن الحضارات واملجتمعات، تنجز الطقـوس الدينية،  مثال عىل ذلك أن الرحلة 

الطقوسـية لقـوارب الكـوال، ىف جـزر الرتوبرياند التى درسـها برنسـالو مالينوفيسـىك، ميولهـا الزعيم، 

الـذى يحصـل عـىل ثروته من نصيب زوجاته ىف محاصيل عائالتهم.  وهـى الرثوة التى تدعم طقوس 

هـذه الرحـالت البحريـة، إبتـداء مـن صناعـة القوارب، مرورا بالسـحر الـذى ينجز لهـا، حتى إكتامل 

الرحلـة وعودتهـا. حيث نالحظ تداخـل تلقا¼ مدهش بني الرمزية الدينية واإلقتصاد، يسـهم بصورة 
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اساسية ىف تأكيد حالة من التامسك اإلجتامعى الدائم والتلقا¼(١٠).  

وقـد وجـدت مامرسـات مناظـره ىف الجزيرة العربية قبل اإلسـالم، حيـث كان الحج إىل مكة 

مقصـدا لقبائـل العـرب.  ىف هـذا اإلطـار كانـت العـرب تنتهز فـرتة شـهور األهلة لتقصـد مكة للحج 

ىف أى شـهر مـن شـهور السـنة.  وحتـى يصبـح الحـج كطقـس دينـى مفيد ألهـل مكة والعـرب، رأى 

حكـامء العـرب أن يقـع الحـج ىف زمـان واحد ال يتغـري.  وهو وقـت إدراك الفواكة والغـالل وإعتدال 

الزمـن ىف الحـر والـربد، إرتباطـا بذلـك قـال لهـم خطيبهـم «ليـأت حجكـم وقـت إدراك الفواكـة 

والغـالل، فتقصدوننـا مبـا معكـم منهـا، فوافقت العـرب عىل ذلك (١١).  وبعد إسـتقرار اإلسـالم وىف 

العـرص الحديـث، يتحـدث عبـد الرحمـن منـاف عن صـالة وطقـوس اإلستقسـاء.  فيؤكد أنـه حينام 

تنقـىض التشـاريق وال يـأىت املطـر، يصبـح األمـر خطـرياً، يسـتنفر العواطـف الدينيـة للمجتمـع طلبا 

للميـاه مـن السـامء.  ىف هـذه الفـرتة تظهر طقوس دينية عديـدة ذات طبيعة رمزيـة هدفها تحقيق 

مصالـح إقتصاديـة، مـن بينهـا أن يطـوف األطفـال ىف الشـوارع مردديـن «ياربنـا ياربنـا، ياربنـا أغث 

زرعنـا.  إذا كان الكبـار قـد أذنبـوا، فنحـن صغار ما ذنبنـا».  «أما الكبار فكانوا يصعـدون إىل الجبال، 

بعـد صـالة الجمعـة، وهناك يجـرى دعاء صالة اإلستقسـاء.  يرفع الرجال، وبخاصة املسـنون، أيديهم 

ىف رضاعـة حزينـة أقـرب إىل اإلسـتغاثة.  بعـد أن ينزعـوا أغطية الرأس عن رؤوسـهم، ويبـدأون دعاًء 

فيـه بعـض العتـاب، وال يخلـو مـن إسـتغفار كثـري، طالبـني مـن اللـه أن يبعـث املطـر... كان اللـه 

يسـتجيب ىف بعـض األحيـان، وكان ال تسـجيب ىف أحيان أخرى، غري أن النـاس ال يكفون عن اإلنتظار 

والترضع»(١٢). 

بـل إننـا نجـد أن اإلقتصـاد حـارض بصـورة دامئـه ىف بنيـه الديـن وىف مامرسـات التديـن 

الشـعبى، مثـال عـىل ذلـك أننـا نجـد أن قوانـني التوريث ىف الرشيعـة اإلسـالمية تلعب دوراً أساسـياً 

ىف التامسـك األفقـى للعائلـة ىف املجتمـع العـرىب اإلسـالمى.  حيـث تتحـدد األنصبـة بصـورة دقيقـة، 

إضافـة إىل أنهـا تحقـق التامسـك الجيـىل، بإعتبـار أن هـذه القواعـد الرشعيـة تحـدد إنتقـال الـرثوة 

مـن الجيـل إىل الجيـل الـذى يليـه، حسـب أنصبـة متوازنـة تراعـى درجـة القرابـة مـن ناحيـة، 
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وحجـم املشـاركة واألعبـاء اإلقتصاديـة مـن ناحيـة ثانيـة.  يضـاف إىل ذلـك أننـا إذا تأملنـا التديـن 

الشـعبى والنـذور التـى تقـدم لألوليـاء الصالحـني، الذيـن يعتقـد النـاس ىف بركاتهـم ووسـاطتهم إىل 

اللـه لقضـاء املصالـح، فسـوف نجـد أنـه يتضمـن نقـال لقيـم إقتصاديـة، مـن سـاحة اإلقتصـاد إىل 

سـاحة الديـن.  بـل إننـا إذا نظرنـا إىل نظـام الوقـف، سـواء ىف املسـيحية أو اإلسـالم، فسـوف نجـد 

أنـه يتضمـن تخصيـص قيـم إقتصاديـة لتحقيـق أغـراض دينيـة باألسـاس. أو تقديـم قيـم إقتصادية 

مقابـل الحصـول عـىل ثـواب وحسـنات أخروية، اليس اللـه هو القائل «ومـاذا عليهم لـو آمنوا بالله 

واليـوم اآلخـر وأنفقـوا مـام رزقهـم اللـه وكان اللـه بهـم عليـام.  وإن اللـه ال يظلـم مثقـال ذرة وإن 

تـك حسـنة يضاعفهـا ويـؤت من لدنه اجراً عظيام» النسـاء، اآليـات ٣٩،٤٠» وقوله تعاىل «يسـألونك 

مـاذا ينفقـون قـل مـا أنفقتـم مـن خـري فللوالدين واألقربـني واليتامـى واملسـاكني وأبن السـبيل وما 

تفعلـوا مـن خـري فـإن اللـه بـه عليـم. البقـرة ٢١٥» وقولـه تعـاىل «مثـل الذيـن ينفقـون أموالهم ىف 

سـبيل اللـه كمثـل حبـة أنبتت سـبع سـنابل ىف كل سـنبلة مائـة حبة واللـه يضاعف ملن يشـاء والله 

واسـع عليـم. البقـرة ٢٦١» حيـث نالحـظ التداخـل بني الديـن واإلقتصـاد والقرابة لتقليص مسـاحة 

التهميـش اإلجتامعـى، ومـن ثـم تأكيـد التامسـك اإلجتامعى. 

وال تقتـرص العالقـة بـني قيم الديـن كمعاىن رمزية واإلقتصاد لدعم التامسـك اإلجتامعى عىل 

املجتمعـات األوليـة او املجتمعـات التقليديـة والحضاريةفقـط، ولكنهـا تشـغل مكانـة قويـة كذلك 

ىف إطـار املجتمعـات الحديثـة.  حيـث تصـور نظريـة ماكس فيـرب بإمتيـاز طبيعة العالقة بـني الدين 

واإلقتصـاد، واألسـلوب الـذى أدت بـه القيـم الربوتسـتنتية إىل إنجـاز التطـور االقتصـادى الرأسـامىل.  

حيث درس فيرب طبيعة العالقة املتبادلة بني الدين وأهداف او أشكال الحياة اإلقتصادية، ىف دراسته 

للمتغريات املسـئولة عن نشـأة الرأسـاملية الحديثة.  التى متيزت بأسـاليبها العقالنية الرافضة لقيود 

الثقافة التقليدية، والتى تقبل التجديد وتعمل عىل توسـيع األسـواق.  والتى تقودها طبقة رأسـاملية 

مـزودة بـروح أخالقيـة جديدة.  تشـعر ىف إطارها أن نجـاح مرشوعاتها مينحها الكربيـاء، والتى تدرك 

أن نجاحهـا يرمـز إىل أنهـا إختريت لتكون ىف خدمة «الله»، وعليها إنجاز وصاياه بالنسـبة للبرش، وقد 
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عربت الربوتستنتية، وبخاصة أتباع كالفن عن هذه الروح الجديدة بإمتياز (١٣).  

ىف هـذا اإلطـار أوضـح ماكس فيرب األسـلوب الذى أدت به األفكار واملامرسـات الربوتسـتنتية 

كابنيـة رمزيـة ومعنويـة، إىل تطـور النظـام الرأسـامىل، وكيف تالء مـت هذه األفكار واملامرسـات مع 

روح الرأسـاملية املعـارصة.  التـى تؤكـد عـىل الرغبـة الدامئـة ىف اإلنتـاج وتراكـم الرثوة، وهـى الروح 

التـى تلتقـى مـع األخالق الربوتسـتنتية التى تؤكد عىل اإلسـتثامر والعمل الشـاق، والسـعى لتحقيق 

الرتاكـم املسـتمر.  بإعتبـار أن هـذه األنشـطة هـى املالمئـة للبـرش الخرييـن، ىف مقابل إدانـة البطالة 

والـرثاء املوجـه لإلسـتهالك املفـرط.  وعـىل هـذا النحـو يصبـح الرتاكـم املسـتمر الناتـج عـن العمـل 

املنظـم واملنضبـط رشطـا رضوريـا لنمـو اإلقتصاد الرأسـامىل.  بذلك تسـاعد األخالق الربوتسـتنتية ىف 

تعبرياتهـا الكالفنيـة البـرش عـىل تبنـى هـذه الـروح املالمئة لنمـو اإلقتصاد الرأسـامىل.  حيث تشـتق 

هـذه األخـالق مـن فهـم وتأويـل كالفـن للعقيـدة املسـيحية، التـى تؤكـد عـىل اإلعتقـاد ىف القدرية 

Predestination.  والتـى تعنـى أن «اللـه» يختـار البـرش الذيـن كتـب لهم الخـالص والذين قدرت 

عليهـم االدانـه، وال أحـد يعـرف مـن قـد أختـري ليقـدر لـه الخـالص أو تفـرض عليـه اإلدانـة، كـام ال 

ميكـن لإلنسـان أن يغـري قـدر اللـه بـأى أسـلوب.  ومن ثم فـإن الخالص يعطـى أو مينح مـن الله وال 

يسـعى اإلنسـان للحصـول عليـه، ولذلـك نجد أن هـؤالء الذين يؤمنـون بالقدرية مييلـون إىل معاناه 

خـربة «رعـب الخـالص»، حيـث يدفع القلق املتعلـق بإختيار الخالص لإلنسـان، إىل معانـاة حالة من 

عـدم اإلسـتقرار السـيكلوجى.  وىف هـذا اإلطـار يصبـح األسـلوب الوحيـد للتغلـب عـىل هـذا القلق، 

هـو القناعـة بتأويـل املذهـب الكالفنـى بصـورة محـددة، تلـك القناعـة التـي تؤكـد عـىل مقولة أن 

الشـجرة الطيبـة ال تثمـر مثـارا رشيرة.  فإذا ترصف اإلنسـان بطريقة مسـيحية طيبـة، وأنجز األعامل 

الخـرية، وكان معتـدال دامئـاً، فـإن هـذه تصبح مـؤرشات خالصة.  

وإرتباطـــا بذلـــك يتأكـــد للمؤمـــن أن كل شـــئ يفعلـــه هـــو مـــن أجـــل تحقيـــق مجـــد 

ــرف  ــلوك منحـ ــأ أو سـ ــالص، وأن أى خطـ ــىل الخـ ــل عـ ــد حصـ ــه قـ ــه أنـ ــد لـ ــام يتأكـ ــه، كـ اللـ

ــة  ــه اإلدانـ ــع عليـ ــوف تقـ ــم سـ ــن ثـ ــالص، ومـ ــاراً للخـ ــد مختـ ــه مل يعـ ــان أنـ ــح لإلنسـ يوضـ
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الدامئـة.  ونتيجـة لذلـك تنشـأ ضغـوط تؤكـد عـىل رضورة أن يكـون اإلنسـان مسـتقيام ومنظـامً ىف 

كل أنشـطته اليوميـة، وهـو مـا يعنـى أن األخـالق الربوتسـتنتية املشـتقة مـن مذهـب القدريـة، 

تؤكـد عـىل اإلتقـان Deligent والتنظيـم، وآداء اإللتزامـات الدنيويـة كاملـة.  وإرتباطـا بذلـك تؤكد 

روح الرأسـاملية عـىل أن العمـل الجـاد هـو ىف حـد ذاتـه جهد خـري، أو هـو جهد ينبغـى أن نعجب 

بإعتبـاره جهـد رشيـف ونافـع.  وعىل هذا النحو يوجـد التقاء هنا بـني األفكار الدينية للربوتسـتنتية 

الكالفنيـة وروح الرأسـاملية، وهـى عالقـة متبادلـة ال توجـد إال ىف مجتمعـات أوربـا الغربيـة (١٤).  

بحيـث يـؤدى التضافـر بـني الديـن واإلقتصـاد إىل تأسـيس الرأسـاملية الحديثـة، التـى تتميـز بالرثاء 

الـذى يوجـه إىل إشـباع الحاجـات اإلنسـانية للبـرش، ويكـون مـن نتائجـه تحقيـق درجـة عاليـة من 

اإلجتامعى. التامسـك 

ثانياً: عالقة الدين بالطبقات والفئات االجتامعية

بالطبقـات  عالقتـة  ىف  ورمـوزه،  مضامينـه  خـالل  مـن  الديـن  يـؤدى  ذلـك  إىل  باإلضافـة 

اإلجتامعيـة كنظـام إجتامعـى، دوراً أساسـياً ىف تأكيـد التامسـك اإلجتامعـى، ىف مقابـل الحديـث 

عـن الـدور الرصاعـى الـذى أكـدت عليـه بعـض النظريـات الغربيـة.  عـىل أى حـال كان الديـن 

أننـا نجـد أن كال مـن كارل ماركـس  لذلـك  الطبقيـة، تأكيـداً  دامئـاً عـىل سـاحة املسـألة  حـارضاً 

الطبقيـة عـىل خلفيـة الديـن.  حيـث رأى ماركـس أن الديـن  وماكـس فيـرب قـد ناقشـا املسـألة 

يعـد مـن مكونـات البنـاء الفوقـى، وهـو إىل جانـب األيديولوجيـا والدولـة، يعـد آليـة للسـيطرة 

أساسـيا  الديـن دوراً  الفقـرية عمومـا.  حيـث يلعـب  الطبقـات  العاملـة، وتوسـيعا  الطبقـة  عـىل 

كـام تذهـب النظريـة املاركسـية، ىف نـرش نـوع مـن الوعـى الزائـف، الـذى تعمـل الطبقـة العاملـة 

وفقـا ملضامينـه، بإتجـاه تحقيـق مصالـح الطبقـة الربجوازيـة املسـتغلة لهـا.  فمـن خـالل املصـادر 

الدينيـة يتـم تزويـد الطبقـة العاملـة بايديولوجيـا، تتناقض مـع األيديولوجيـا التى ينبغـى أن تعمل 

وفقـا لهـا لتحقيـق مصالحهـا (١٥).  ىف مقابـل ذلـك يقـدم ماكـس فيـرب مناقشـة للمسـألة الطبقيـة 

عـىل خلفيـة الديـن، وحسـبام عرضنـا يذهـب ماكـس فيـرب إىل أنـه «إذا كانـت القيـم الربوتسـتنتية 

توزيـع  فـإن  الرأسـامىل.  النظـام  لنمـو وتطـور  أساسـاً  التـى شـكلت  الكالفنـى، هـى  ىف مذهبهـا 
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إسـتيعاب القيـم الدينيـة كان متبايـن بـني الطبقـات االجتامعيـة، حيث نجـد أن الطبقـة الربجوازية 

قـد إعتنقـت القيم املؤيدة لنشـأة وتطـور النظام الرأسـامىل، ونظرت إىل نجاحها بإعتبـار أن أفرادها 

أصبحـوا مـن املختاريـني الذيـن قدر لهـم «الله» الخـالص.  بينام نجـد أن الطبقة العاملـة ىف املقابل 

مل تسـاهم بإيجابية ىف تطوير املرشوع الرأسـامىل، وذلك نظراً ألنها مل تسـتوعب القيم الربوتسـتنتية 

املتصلـة بنشـأة وتطـور هـذا النظام.  لذلك ظلـت تبيع قوة عملها مقابل إشـباع حاجاتها األساسـية، 

لـىك تبقـى عـىل قيـد الحيـاة، دون أن متتلـك إمكانيـة تأسـيس املرشوعـات الرأسـاملية، التـى تعـد 

مـؤرشاً عـىل مباركـة اللـه لجهودهـا، ولذلـك فهـى الطبقـة التى قـدرت عليهـا اإلدانـة (١٦).  وبرغم 

أن الديـن ىف التصـور املاركـىس يـؤدى إىل تأكيـد ونـرش الوعـى الزائـف عىل سـاحة الطبقـة العاملة، 

إال أنـه – برغـم ذلـك - يسـاعد ىف تحقيـق التامسـك واإلسـتقرار اإلجتامعى مبا ييـرس تحقيق الطبقة 

الربجوازيـة ملصالحهـا.  ذلـك ىف حـني أن الديـن ىف تصـور ماكـس فيـرب، وإن أدى إىل عـدم مشـاركة 

الطبقـة العاملـة ىف إمتـالك ثـروة املجتمـع - بسـبب ضعـف قيمهـا الربوتسـتنتية – إال أنـه يؤسـس 

حالـة مـن تبايـن املعـاىن بـني الطبقتـني، وهـو التبايـن الـذى أدى التكامـل والتامسـك اإلجتامعـى 

لحاجـة كل طبقـة إىل األخـرى، وكذلـك إىل النظام الرأسـامىل. 

النظـرى،  الصعيـد  الطبقـى للمجتمـع عـىل  بالنظـام  الديـن  وإىل جانـب مناقشـة عالقـة 

فإننـا نجـد أن الديـن يلعـب دوراً واقعيـا لـه عالقـة بالتكويـن الطبقـى للمجتمـع،  مثـال عـىل 

الديـن واإلقتصـاد.  تأكيـدا لذلـك مـا ذهـب  أنـه قـد تنشـأ تكوينـات طبقيـة تربـط بـني  ذلـك 

تنميـة مكانتهـا  نابلـس حرصـت عـىل  الكـربى ىف  التجـار  الباحثـني عـن «أن عائـالت  أحـد  إليـه 

الدينيـة.  مـن خـالل مصاهـرة عائـالت علـامء الديـن واملعروفـة ، إضافـة إيل الخدمـة ىف املسـاجد، 

أصبـح  حتـى  الصوفيـة.   الطـرق  بعـض  ىف  واإلنخـراط  الدينيـة،  املؤسسـات  عـىل  والتصـدق 

الجمـع بـني اإلشـتغال بالعلـوم الدينيـة واإلشـتغال بالتجـارة عميـق التأصـل، إىل درجـة أن لغـة 

طبقـة التجـار كثـرياً مـا تشـحن بعبـارات دينيـة.  ىف محاولـة لتعزيـز شـعبيتها وترسـيخ مكانتهـا، 

عـن  الحاكمـة  الطبقـة  تختلـف  وال   ... واإلسـتقامة  واملوثوقيـة  التقـوى  قوامهـا  سـمعة  وبنـاء 
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طبقـة التجـار مـن هـذه الناحيـة.  حيـث تعمـل هـى أيضـا عـىل اإلسـتفادة مـن الديـن ىف ترسـيخ 

رشعيتهـا وتثبيـت سـمعتها ىف التقـوى واإلسـتقامة،  وهـو األمـر الـذى قـد يقنـع الفقـراء، ومـن ثـم 

يـؤدى إىل تحقيـق التامسـك واالسـتقرار اإلجتامعـى. 

باإلضافـة إىل ذلـك فإننـا نجـد أن الديـن يـؤدى وظائف متناقضة بالنسـبة للبنـاء الطبقى ىف 

املجتمـع إن مل يكـن لبنـاء املجتمـع بكاملـة، ذلـك يعتمـد عـىل طبيعة التفاعـل الحادث ىف السـياق 

االجتامعـى.  ىف هـذه الحالـة مـن املمكـن أن يقـوم الدين بوظيفة تسـكني الفقراء، كآليـة تؤكد عىل 

التامسـك اإلجتامعـى ىف  بعـض الفـرتات والظـروف التاريخيـة. وقـد يدفـع إىل الثورة ورفـض الظلم 

الطبقـى ىف  ظـروف أو فـرتات تاريخيـة أخـرى بحثـا عن مسـتقبل ينتفـى فيه الظلم، ومـن ثم يقوم 

بإلغـاء االوضـاع الحـارضة ومظاهر الفـوىض والظلم القامئه فيها.  ليؤسـس أوضعـا إجتامعية جديدة 

ىف املسـتقبل تسـتند إىل درجـة عاليـة مـن التامسـك اإلجتامعـى.  وفيـام يتعلـق بتسـكني الفقـراء 

وتربيـر التبايـن الطبقـى، نجـد أن الديـن يـؤدى هـذه الوظيفـة بإمتياز، فتأكيـد الـرتاث الدينى عىل 

الزهـد، يعنـى تجـاوز الجـور الناتـج عـن تباين الغنـى والفقر.  فقد ورد عىل لسـان اإلمـام أىب حامد 

الغـزاىل بعـض األحاديـث منهـا «يدخل فقـراء أمتى الجنة قبل أغنيائها بخمسـامئة عـام» و»أن لكل 

شـئ مفتاحـاً ومفتـاح الجنة حب املسـاكني والفقراء لصربهـم.  وأن الفقراء هم جلسـاء «الله» تعاىل 

يـوم القيامـة «أحـب العبـاد إىل اللـه الفقـري القانـع برزقـه» ، «الجوع عنـد الله ىف خزانـة، ال يعطية 

إال ملـن أحبـه» ,»إذا رأيـت الفقـري مقبـال، فقـل مرحبا بشـعار الصالحني» (١٧).  بحيـث تلعب هذه 

املعـاىن دورهـا ىف منـح الفقـراء مكانـة معنوية عالية ىف مقابل الـرثاء املادى الذى يتمتـع به األغنياء،  

وهـو مـا يعنـى تحقيـق توازن إجتامعى وسـيكلوجى، يسـلم ىف النهايـة إىل تحقيق درجـة عالية من 

التامسك واإلسـتقرار اإلجتامعى.  

الديــن مبــا يســاعد ىف إضفــاء  إىل تفســري  أن هنــاك مــن يســعى  نجــد  إننــا  بــل 

ملعنــى  املولــوى  فيصــل  الشــيخ  تفســري  لذلــك  تأكيــدا  الطبقــى،  البنــاء  عــىل  املرشوعيــة 

بينهــم  قســمنا  نحــن  ربــك  رحمــة  يقســمون  أهــم    .» الزخــرف  ســورة  مــن   ٢٣ اآليــة 

بعضهــم  ليتخــذ  درجــات  بعــض  فــوق  بعضهــم  ورفعنــا  الدنيــا  الحيــاة  ىف  معيشــتهم 
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بعضـا سـخريا ورحمـة ربـك خـري مـام يجمعون» حيـث رأى أن اآلية تشـري إىل سـنه ثابتة من سـنن 

اللـه عـز وجـل، وهى تفـاوت الرزق بـني الناس... والتسـخري ظاهرة برشيـة إقتضتها حكمـة الله عز 

وجـل ىف تعمـري األرض.  عـن طريـق إختـالف املواهـب والطاقـات البرشيـة التـى تـؤدى إىل تفاوت 

الـرزق... وطبيعـة هـذه الحيـاة البرشيـة قامئة عىل أسـاس التفـاوت ىف مواهب األفـراد (١٨). 

ثالثاً: تهديد الطائفية الدينية للتامسك االجتامعى

وىف مقابـل وظيفـة الديـن ىف تأكيد التامسـك اإلجتامعـى حارضاً، يلعب الديـن دور املحرض 

عـىل الثـورة والتغيـري، بحثـا عـن متاسـك اكـرث متانـة للمجتمـع، بدال مـن حالة عـدم اإلسـتقرار التى 

يعيشـها ىف الحـارض، بسـبب غيـاب العدالـة بـني الطبقـات.  ويعـد عـامل اإلجتـامع ماكـس فيـرب هو 

اول مـن اكـد عـىل هـذا الـدور الـذى ينبغـى أن يلعبـه الديـن، حيـث رأى أن الدين مـن املمكن أن 

يلعـب دوراً ثوريـا ىف تغيـري املجتمـع، إذا كانـت األخالق ىف املجتمع القائم منهـارة.  وىف هذه الحالة 

ينجـح الديـن ىف تحقيـق التغيـري، إذا جاء مبعاىن وأخـالق جديدة، وإذا أمتلك قـوة إجتامعية تفرضة، 

وتسـعى مـن خـالل نـرش معانيـة إىل تثويـر الواقـع بهـدف إنجـاز هـذا التغيـري (١٩).  باإلضافـة إىل 

ذلـك فإننـا إذا تأملنـا دور اإلسـالم فسـوف نجـد أنـه لعـب دوراً تحريريا كبـرياً ملختلـف املجتمعات 

اإلسـالمية ومـا زال يلعـب هـذا الـدور التحريـرى، فقـد رفعـت جملـة حـركات التحرير واإلسـتقالل 

ىف املغـرب العـرىب رايـة اإلسـالم، مـن أجـل التحريـر ىف املغرب وتونـس والجزائـر.  إضافـة إىل الثورة 

اإلسـالمية ىف إيـران (٢٠).  ومـا زالـت حـركات املقاومـة التـى تقودهـا الجامعـات الجهادية ىف رشق 

آسـيا تـؤدى دورهـا ىف هذا اإلتجـاه وإن حادت بعض هذه الحركات اآلن عن روح االسـالم السـمحة 

واملعتدلـة ىف بعـض املجتمعـات. بحيـث نجـد أن الديـن قد رفـع رايات التحـرر واإلسـتقالل لتجاوز 

األوضـاع الظاملـه غـري املالمئـة، بحثـا عـن أوضـاع تشـهد عـىل تحقـق إسـتقرار ومتاسـك مكونـات 

املجتمع. 

باإلضافـــة إىل ذلـــك فإنـــه ينبغـــى الوعـــى بأنـــه إذا كانـــت الطائفيـــة تعـــد آليـــة مـــن 

آليـــات التفكيـــك اإلجتامعـــى، فـــإن الديـــن ىف املواجهـــة يصبـــح آليـــة مـــن آليـــات التامســـك 

ــك  ــح ذلـ ــدة. ولتوضيـ ــة عديـ ــة وإجتامعيـ ــروف تاريخيـ ــع ىف ظـ ــا يقـ ــو مـ ــى، وهـ اإلجتامعـ
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مـن الـرضورى أن نسـعى إىل التعـرف اوالً عـىل طبيعـة الطائفـة، من حيـث مفهومها العـام قبل أن 

نتحـرك إىل فهـم الطائفـة باملعنـى الدينـى.  الطائفـة ىف تعريفهـا األسـاىس هـى جامعـة مـن النـاس 

يشـكلون تنظيـم إجتامعـى محكـوم بثقافـة واحـدة.   تسـعى للحفـاظ عليهـا وتنقلها مـن جيل إىل 

جيـل، ولديهـا إحسـاس بالتجانـس القوى بداخلها، ىف مقابـل متيزها أو باألصح إنفصالها النسـبى عن 

مـا حولهـا (٢١).  وهنـاك تعريفـات أخـرى تسـتند ىف تعريـف الطائفـة إىل متغري الديـن.  مثال عىل 

ذلـك تعريـف يشـري إىل الطائفـة بإعتبارها «كيان إجتامعى لـه عضويته ومؤسسـاته وأبنيتة وأوقافه 

وشـعاراته وعاداتـه».  أو بتعريـف  أخـر هى «إهتامم مجموعة دينية مبامرسـة عقائدها وشـعائرها 

وتنظيـم كيانهـا العائـىل واإلجتامعـى» (٢٢).  عـىل هذا النحـو يطلق مفهوم الطائفـة عىل تجمعات 

عديـدة، لتشـري إىل الطوائـف الحرفيـة كاألسـاكفة، والحـدادون والحالقـون والقصابـون والعطـارون.  

أو قـد تكـون الطوائـف ذات طبيعـة دينية كالطوائف الشـيعية والسـنية والدرزية وطائفـة اليهود، 

وطائفـة الكاثوليـك وطائفـة األرثوذكـس، وطائفـة الربوتسـتنت.  أو قـد تكون الطائفـة ذات طبيعة 

إجتامعيـة كطائفـة املغاربـة ىف مـرص وفلسـطني ىف القـرن التاسـع عـرش، أو قـد تكـون ذات طبيعـة 

عرقيـة كطائفـة األكـراد، والرببـر والزنـج.  بيـد أن الطوائـف األكرث بروزاً هـى الطوائـف الدينية، ألن 

إنفصـال الطائفـة عـن ما عداها يسـتند إىل أصـول وعواطف عقيديـة، تلقى تأكيداً كل يوم وسـاعة، 

وقـد تظهـر الطوائـف الدينيـة داخل الديـن الواحـد، أو داخل املجتمـع الواحد بـني األديان.  

إضعـاف  إىل  عـادة  يـؤدى  الطوائـف  هويـة  بـروز  فـإن  عديـدة،  دراسـات  إىل  وإسـتناداً 

التامسـك اإلجتامعـى وأحيانـا يكـون نتيجـة إلنهيـاره، وهـو التامسـك اإلجتامعـى الـذى يتـم رعايته 

الدولـة، بإعتبارهـا املسـئوله عـن ضبـط وإسـتقرار  بواسـطة ثالثـة آليـات أساسـية.  األوىل هـى 

املجتمـع، وتشـكل املواطنـة اآلليـة الثانيـة بإعتبارهـا تسـعى إىل نـرش حالـة مـن التجانـس عـرب 

املجتمـع عـىل قاعـدة املسـاواة ىف الحقـوق والواجبـات.  والثالثـة هـى الديـن بإعتباره يتشـكل من 

القيـم واملبـادئ الرمزيـة الدينيـة العليـا التـى ينبغـى أن يكـون لهـا األولويـة عـىل آيـة تكوينـات 

مـن  مجتمـع  أى  ىف  الطائفيـة  األوضـاع  تأملنـا  فـإذا    .(٢٣) أدىن  أو  أقـل  رمزيـة  أو  عقيديـة 



النظرية االجتامعية وقضايا املجتمع «آليات التامسك االجتامعي»١١٨

املجتمعـات، فسـوف نجـد أننـا أمـام أحـدى حالتـني، الحالـة األوىل أن يكـون لـدى الطوائـف التـى 

يتشـكل منهـا املجتمـع وعـى بالـذات والتحـدد ىف مواجهـة الجامعـات األخـرى.  بسـبب تعرضهـا 

إلضطهـاد أو متييـز إىل أدىن أو أعـىل، مبعنـى  شـغلها ملكانـة متميـزة، إقتصاديـة أو إجتامعيـة أو 

سياسـية، تفصلهـا عـن مـا عداهـا، ومـن ثـم تتجـه إىل تأكيـد تنظيمهـا الداخـىل.  وتطويـر رموزهـا 

التـى تسـتنفر عواطـف أتباعهـا، حتى تشـكل منهم كتلـة واحـدة ىف مواجهة الجامعـات األخرى، أو 

املجتمـع.  بينـام تشـري الحالـة الثانية إىل أوضاع تتناقـض مع الحالة األوىل، حيثـام تتجانس الطوائف 

التـى يتشـكل منهـا املجتمـع من حيـث خضوعها لظـروف واحدة ومتجانسـة.  ومن حيـث تعرضها 

لظـروف سـلبية كالقهـر السـياىس، أو لألوضـاع اإلقتصاديـة املرتديـة، أو تعرضهـا لظـروف إيجابيـة 

متجانسـة أيضـا كإمتـالك القـدرة عـىل التعبـري، أو الحيـاة ىف ظـل حالـة مـن الرفاهيـة اإلقتصاديـة 

والعـدل اإلجتامعـى والسـياىس والثقاىف. الحالـة األوىل تؤدى إىل تفكيك املجتمع، بينـام تدفع الثانية 

إىل مزيـد مـن متاسـكه، الـذى يسـتند إىل تداخل مسـاحات الطوائـف إقتصاديا وإجتامعيا وسياسـياً 

وثقافيا.

ذلـك يدفعنـا إىل محاولـة التعـرف عـىل الظـروف او املتغريات املسـئولة عن بـروز الطائفية 

وتهديدهـا للتامسـك اإلجتامعـى.  حيـث يتحـدد املتغـري األول لـربوز التكوين الطائفـى ىف املجتمع، 

ىف إرتبـاط هـذا التكويـن بضعـف الدولـة أو السـلطة املركزيـة للدولة، وهـو الضعف الـذى يجعلها 

إمـا تتحالـف مـع إحـدي الطوائـف عىل حسـاب الطوائف األخـرى، أو بالعمـل عىل البقاء مسـتنده 

إىل التـوازن الرصاعـى بـني الطوائـف.  وينشـأ ضعـف الدولـة عـادة إمـا ألن الفسـاد قد أسـترشى ىف 

أوصالهـا، أو ألنهـا أصبحـت دولـة عبـئ عـىل كاهـل املجتمع منفصلة عنـه.  ال تلعـب دور الدولة ىف 

فـرض متاسـك املجتمـع وتكامـل وحدة، كـام ال تؤدى وظائفهـا ىف إشـباع الحاجات األساسـية للبرش، 

مـن خـالل التأكيد عـىل حالة من العـدل اإلجتامعى واإلقتصـادى بني البرش والجامعـات والطوائف.  

ويتصـل املتغـري الثـاىن بـاألول ويعـد إسـتمرار لـه،  حينـام يشـري إىل أن أحسـاس أحـدى الجامعـات 

بتحيـز الدولـة أو جامعـة األغلبيـة ضدهـا، مـن شـأنه أن يدفعها إىل تطويـر عالقاتهـا الداخلية حتى 
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تشـكل كتلـة ىف مواجهـة مـا هـو خـارج عنهـا.  ومـن الطبيعـى أن يسـتمر ذلـك حتـى أننـا نجدهـا 

تؤكـد عـىل رمزيتهـا، وتسـعى إىل إبرازها، كتعيـني لحدودها من ناحيـة، وإبراز وجودهـا ىف مواجهة 

الجامعـات األخـرى مـن ناحيـة ثانيـة. األمـر الـذى يـؤدى إىل أحيـاء الرمزيـة الدينيـة الطائفية، عىل 

حسـاب اإلنسـحاب مـن الرمزيـة الدينية أو اإلجتامعية املشـرتكة.  كام هى الحـال ىف التطور الرمزى 

بـني السـنة والشـيعة، أو بـني الكاثوليـك والربوتسـتنت، أو بـني املسـلمني واملسـحيني داخـل الوطـن 

الواحد. 

ويشـكل املتغـري اإلقتصـادى العامل الثالث املسـئول عن بـروز الطائفيـة وتهديدها بتفكيك 

التامسـك اإلجتامعـى، حيث يسـهم املتغري اإلقتصـادى ىف عملية التفكيك الطائفى مـن زوايا عديدة.  

األوىل أن حالـة العـرس اإلقتصـادى التـى قد تفـرض عىل املجتمـع، ومعاناته من مشـكالت إقتصادية 

عديـدة، كالبطالـة وإرتفـاع تكاليـف املعيشـة، وإرتفـاع نسـبة السـكان تحـت خـط الفقـر، والعجز 

عـن إشـباع الحاجـات األساسـية.  مـن شـأنه أن يلعـب دوراً محوريا ىف زيـادة تراكم التوتـر ىف فضاء 

املجتمـع، وميلـه إىل اإلنفجـار ىف املناطـق البنائيـة الضعيفـة، كالحـدود الفاصلـة بـني الطوائـف أو 

الجامعـات املتباينـة، ثـم يتطـور األمـر إىل التطوير الرمـزى العدايئ املتبـادل الذى يقـود إىل الصدام.  

وتتمثـل الزاويـة الثانيـة ىف التبايـن اإلقتصـادى بـني الجامعـات ىف املجتمـع، حيـث نجـد متيـز بعض 

الجامعـات إقتصاديـا، ىف مقابـل تـردى األوضاع اإلجتامعيـة لجامعات أو طوائف أخـرى.  األمر الذى 

يقـود الجامعـات املرتديـة إقتصاديـا إىل اإلحتـامء بدينهـا ىف مواجهـة صعوبـات الحيـاة(٢٤).  وقـد 

يتضافـر ذلـك مـع مشـاعر الحقـد عـىل نوعيـة الحيـاة املرتفـة، التـى تعيشـها الجامعـة أو الطائفـة 

املقابلـة، وزيـادة نصيبهـا مـن الكعكـة اإلجتامعيـة.  األمـر الذى يـؤدى إىل تولد مشـاعر سـلبية بني 

الجامعـات والطوائـف، تقـود ىف النهايـة أحيانـا، إىل الصـدام والـرصاع، بعـد املـرور مبرحلـة األحيـاء 

الرمـزى املتبـادل بطبيعـة الحال.  

عــىل حســاب  الدينيــة  الطائفيــة  أحيــاء  ىف  بــارزاً  دوراً  التاريخــى  املتغــري  ويلعــب 

التامســك اإلجتامعــى للمجتمــع، ويتحــدد ذلــك بطبيعــة العالقــة التاريخيــة بــني الطوائــف 

املشــكلة للمجتمــع، بخاصــة الطوائــف الدينيــة، ومــدى توفــر خــربة توحيديــة أو تجانســية 
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مشـرتكة.  يضـاف إىل ذلـك مـدى كـون الفضـاء التاريخـى ناتـج عـن نسـيج كثيـف مـن العالقـات 

املتداخلـة بـني الطوائـف، إىل جانب وجود خـربات صدامات أو رصعات تاريخيـة، ومدى كونها ذات 

طبيعـة إسـتثنائية أو دامئـة.  ذلـك باإلضافـة إىل مـدى وجـود نبـع دينـى وتاريخـى مشـرتك، أو عىل 

األقـل إعـرتاف تاريخـى متبـادل بالرمزيـة الدينيـة أو الطائفيـة املتبادلـة (٢٥).  بحيـث ميكـن لهذه 

الخـربات التاريخيـة أن تحكـم طبيعـة العالقـة بني الطوائـف املختلفـة، ىف الزمن الحـارض واملعارص، 

ومـن ثـم يجعـل شـق أحـدى الطوائـف لوحـدة التامسـك اإلجتامعـى، مجرد حالـة إسـتثنائية ميكن 

تجاوزهـا، مـن خالل إسـتدعاء الخـربات التاريخية املشـرتكة. 

ويشـكل التدخـل الخارجـى متغـريا هامـا ىف عمليـة التفكيـك الطائفـى للمجتمـع، حيـث 

يلعـب التدخـل الخارجـى دوره ىف أحيـاء النزعـات الطائفيـة، إرتباطـا بذلـك يؤدى املتغـري الخارجى 

دوره ىف هـذا اإلتجـاه عـرب ثالثـة مراحـل.  ىف املرحلـة األوىل يتـم تأسـيس الطائفيـة املتاميـزة عـىل 

الخريطـة السـكانية املتجانسـة للمجتمـع، حيث تبذل القـوى الخارجية الجهـود لتعريف كل طائفة 

بحدودهـا، ومواضـع إختالفهـا عـن الطوائـف األخـرى.  وىف املرحلـة الثانيـة، تبـدأ ىف الوقيعـة بـني 

طوائـف الوطـن الواحـد، كـام فعـل اإلسـتعامر الربيطـاىن ىف مـرص، حيـث التمييـز بـني املسـيحيني 

واملسـلمني، (٢٦) أو كـام فعلـت الواليـات املتحـدة ىف العـراق بتمييز الشـيعة واألكراد عىل حسـاب 

السـنة العـرب.  وىف هـذه املرحلـة تبـدأ الجامعـات الطائفيـة بتطويـر وعيهـا بذاتهـا، وقـد تبـدأ ىف 

هـذه املرحلـة بتطويـر رموزهـا.  وىف املرحلـة الثالثـة واألخـرية تدعـى القـوى الخارجيـة املتدخلة أو 

الخارجيـة، بأنهـا تبسـط حاميتهـا عىل طائفـة دون أخرى، ومن ثـم تقوى أو تدعم أحـدى الطوائف 

لرتفـع سـقف مطالبهـا.  وبذلـك تعمـق الضغينـة ىف قلـب الطائفـة أو الطوائـف األخـرى، بحيـث 

يسـاعد ىف تأسـيس هـذه الحالة، تولد مشـاعر سـلبية كثيفة تـؤدى إىل أحياء الرمزيـة الطائفية، عىل 

حسـاب الرمزيـة الجامعـة للمجتمع.  

ىف هــذا الســياق يــربز دور الديــن ليحافــظ عــىل التامســك اإلجتامعــى للمجتمــع 

آليــات أساســية.  حيــث يعمــل مــن  التقيــم مــن خــالل ثالثــة  أو  التفتيــت  ىف مواجهــة 

بحيــث  املتباينــة،  الطوائــف  بــني  املشــرتكة  الرمــوز  احيــاء  عــىل  األوىل  اآلليــة  خــالل 
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تصبـح هـى املرجعيـة موضـع تأكيد من الدولة وكل الطوائف والجامعات (٢٧).  إذ يشـرتك الشـيعة 

والسـنة ىف رموز عديدة، كام يشـرتك الكاثوليك والربوتسـتنت ىف رموز عديدة، كذلك يشـرتك اليهود 

واملسـلمني واملسـيحيني ىف رموز دينية كذلك.  وال مانع ىف هذه الحالة أن يعمل اإلعالم ومؤسسـات 

التنشـئة اإلجتامعية، ىف الرتويج للرموز الدينية املشـرتكة، وغرسـها ىف نفوس األبناء، فمن شـأن ذلك 

أن يؤسـس مسـاحات رمزيـة مشـرتكة بـني الطوائف. ذلـك باإلضافـة إىل رضورة القبـول باإلختالفات 

بـني الطوائـف وعـدم املسـاس برمزيتهـا.  وتتصـل اآلليـة الثانيـة بـرضورة أن يحـدث تسـليم كامـل 

ومتبـادل باإلختالفـات الدينيـة والرمزيـة بـني الطوائـف، وإرتباطـا بذلـك تسـلم كل طائفـة مـن 

الطوائـف باملعـاىن والرمـوز الدينيـة الخاصـة بـكل طائفـة أخـرى، دون املسـاس املتبـادل باملعاىن أو 

الرمـوز الدينيـة بـأى طائفـة من الطوائف (٢٨).  عمـال بقوله تعاىل « ال إكراه ىف الديـن، البقرة اآلية 

٥٦» ، «وقـل الحـق مـن ربكـم فمـن شـاء فليؤمـن ومـن شـاء فليكفـر، الكهـف اآليـة ٢٩» ، «ولكل 

منكـم رشعـة ومنهجـاً ولـو شـاء اللـه لجعلكـم أمـة واحـدة، املائـدة، اآليـة ٤٨.  وىف هـذا اإلطار من 

املمكـن لإلعـالم أن يلعـب دوراً اساسـيا ىف إتاحـة الفـرص املناسـبة لىك تعـرب الطوائـف املختلفة عن 

معانيهـا ورموزهـا الدينيـة. غـري أنـه من الـرضورى أن يتحقـق ذلك، دون املسـاس بالرمزيـة الدينية 

العامـة للمجتمـع، أو الرتاجـع عـن متطلبـات املواطنة إىل متطلبـات الطائفة. 

إقتتلـوا  املؤمنـني  مـن  طائفتـان  «وإن  تعـاىل  قولـه  ىف  الثالثـة  الدينيـة  اآلليـة  وتتمثـل 

أمـر  إىل  تفـئ  تبغـى حتـى  التـى  فقاتلـوا  األخـرى  إحداهـام عـىل  بغـت  فـإن  بينهـام  فأصلحـوا 

اللـه فـإن فـاءت فأصلحـوا بينهـام بالعـدل وأقسـطوا إن اللـه يحـب املقسـطني.  وإمنـا املؤمنـون 

أخـوة فأصلحـوا بـني أخويكـم وإتقـوا اللـه لعلكـم ترحمـون. الحجـرات اآليـات ٩،١٠» .  ىف إطـار 

املختلفـة،  الطوائـف  بـني  الحكـم  والعادلـة هـى  الفاعلـة  الدولـة  تكـون  أن  اآلليـة ميكـن  هـذه 

فـإذا جـارت أحـدى الطوائـف عـىل حقـوق إحـدى الطوائـف األخـرى، فاملفـرتض أن تقـوم الدولـة 

فـإن  الصلـح،  ورفضـت  أحداهـام  بغـت  وإذا  عليهـا.  املجـار  الحقـوق  ورد  بينهـام،  باإلصـالح 

الدولـة هـى الجهـة املنوطـة بعقـاب الطائفـة الباغيـة، حتـى تعـود إىل رشـدها.  فـإن تجـاوزت 
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إحـدى الطوائـف وإعتدت عىل سـيادة الدولة إسـتقواء بقـوى خارجية، فالردع واجـب، ألن الطائفة 

ىف هـذه الحالـة تكـون قـد أرضت بالدولة التى هى تعبـري عن مختلف طوائـف وتكوينات املجتمع، 

ومـن ثم تكـون قد أرضت بحقـوق اآلخرين.

وتعـد العالقـة بـني الدين والسياسـة مـن العالقات التى تشـهد عىل إسـتفادة بعض األنظمة 

السياسـية مـن الديـن ىف فـرض اإلسـتقرار اإلجتامعـى، الـذى يسـتند إىل متاسـك مكوناتـه.  وتتجـىل 

إسـتفادة السياسـة مـن الديـن مـن خـالل صـور عديـدة.  أول هـذه الصـور تتمثـل ىف دعـوة املعاىن 

الدينيـة ىف فـرتات تاريخيـة معينـة، حينـام يتهـدد األمـة الخطـر بهدف الخـروج من األزمـة.  تأكيدا 

لذلـك أفتـى األمـام بـن حنبل واألمـام بن تيمية بـأن الخليفة أو السـلطان «هو حامـى حمى الله ىف 

بـالده وظلـه املمـدود عـىل عبـادة» ، «وأمـام عادل غري مـن مطر وابل، وإمام غشـوم خـري من فتنة 

تـدوم».  وأن «طاعـة األمئـة مـن طاعة الله وعصيانهم مـن عصيان الله»، وأن «اإلمـام العادل كاألب 

الحـاىن عـىل ولـده»، وأنـه «إذا كان اإلمـام عـادالً لـه األجـر وعليـك الشـكر، وإذا كان اإلمـام جائـراً 

فلـه الـوزر وعليـك الصـرب» (٢٩).  وهناك تربيـرات كثرية لهـذه املواقف تذهـب إىل أن «الحاكم هو 

وسـيلة اللـه ىف عملـه»، « ولـو كان ظاملـا خـري مـن الفتنـة وإنحـالل املجتمـع» بإعتبـار أن السـلطة 

مـن اللـه» ويجـب أن تطـاع.  و «أن الطاعـة واجبـة... خوفا من إنقسـام األمة... وإضطـراب األمور» 

ومـن ثـم ينصـح الرعايـا «بـأن يـؤدوا للحـكام حقهـم وأسـألوا اللـه حقكـم»(٣٠).  وهـو مـا يعنـى 

تخويـف العامـة مـن الفتنـة والفـوىض، للحفـاظ عىل متاسـك إجتامعى، وسـياىس لغـري صالحهم، بل 

هـو لصالح الطبقـات الحاكمة واملسـيطرة.  

ويشـري املوقـف الثـاىن إىل إسـتفادة الدولـة مـن الديـن لتأكيـد رشعيتهـا، توضيحـا لذلـك 

أنـه حينـام إحتـل امللـك عبـد العزيـز مدينـة الريـاض عمـل عـىل تنشـيط دعـوة السـلف وتطبيـق 

الرشيعـة اإلسـالمية نصـا وروحـا بـكل الوسـائل التـى ىف خدمـة الدولـة، عـىل أن يكـون هـو إمـام 

الدعـوة (٣١).  وىف املرحلـة النارصيـة ىف مـرص إسـتخدم الدين لتربير األيديولوجية اإلشـرتاكية حيث 

نظـر إىل الرسـول صـىل اللـه عليـه وسـلم بإعتبـاره إشـرتاكيا «اإلشـرتاكيون أنـت أمامهم لـوال دعاوى 
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القـوم والغلـواء».  كذلـك لجـأ الرئيـس السـادات إىل التيار الدينـى لتصفية معارضية مـن النارصيني 

واملاركسـيني، إضافـة إىل إعـالن دولتـه بأنهـا دولـة العلم واإلميان، وأسـس فرتة من العالقـة اإليجابية 

مـع التيـار اإلسـالمى، بخاصـة جامعـة األخـوان املسـلمني (٣٢).  ومـا زالـت إحـدى ألقـاب امللـك 

محمـد السـادس ىف املغـرب تصفـه بأنـه «أمـري املؤمنـني» ويعامل عىل هـذا النحو.  ولجـوء األنظمة 

السياسـية إىل الديـن لتأكيـد رشعيتهـا، ينطلـق من كونهـا تعرف مسـبقا بالقبول الجامهـريى للدين، 

ومـن ثـم اإلسـتناد إىل ذلـك ىف تحقيق اإلسـتقرار والتامسـك اإلجتامعى.      

ويتصـل املوقـف الثالـث لإلسـتفادة مـن الدين ىف تأكيـد الرشعية السياسـية، ىف إدعاء بعض 

األرس الحاكمـة اإلنتسـاب ألهـل بيـت الرسـول، فقـد شـهد اإلسـالم املعـارص صعود بعض السـالالت 

العائليـة الحاكمـة التـى يلجـا بعضهـا إىل إدعـاء نسـب نبـوى رشيـف.  ويصبـح عـىل الفقهـاء أن 

يتكفلوا بتربير إنتسـاب هذه السـلطات إسـالميا آلل البيت، مثال عىل ذلك إدعاء العائلة السـعدية 

والعلويـة ىف املغـرب والعائلـة الهاشـمية ىف الـرشق العـرىب بـأن لهـا رشف هـذا النسـب(٣٣).  ومن 

الطبيعـى أن يكـون ذلـك مدخـالً لإلسـتقرار والتامسـك اإلجتامعـى، ألن املدخـل إىل الجامهـري كان 

مـن بـاب الديـن، وهـى الجامهـري التـى تخضع لعواطـف دينية جياشـة تؤكد عـىل املكانة والسـرية 

العطـرة ألهـل البيت. 

ىف نهايـة هـذه الفقـرة يتجـىل التامسـك اإلجتامعـى بـني النظـم اإلجتامعية، وهو التامسـك 

الـذى يـرتادف ىف بعـض الجوانـب مـع متاسـك املجتمـع.  ومـن الواضـح أن الديـن يشـغل مركـز 

الدائـرة ىف شـبكة عالقـات النظـم اإلجتامعيـة ببعضهـا البعـض.  ويتجـىل ذلـك الـدور الـذى يلعبـه 

األول  املسـتوى  إطـار  ىف  مسـتويات.   أربعـة  خـالل  مـن  اإلجتامعيـة  النظـم  متاسـك  ىف  الديـن 

نجـد أن للديـن عالقـة بـكل نظـام مـن النظـم اإلجتامعيـة عـىل نحـو مـا أوضحـت ىف الصفحـات 

السـابقة، ومـن ثـم يشـكل الديـن املحـور الـذى ترتبـط بـه هـذه النظـم مـن زوايـاه املختلفـة.  

وىف إطـار املسـتوى الثـاىن تشـكل منظومـات القيـم الدينيـة القاسـم املشـرتك بـني مختلـف النظـم 

اإلجتامعيـة، ألن القيـم الدينيـة توفـر التوجيـة والتنظيـم املعيـارى الـذى يضبـط التفاعـل داخـل 

كل نظـام مـن النظـم اإلجتامعيـة.  ويشـري املسـتوى الثالـث إىل أن الديـن يعمـل عـىل ترصيـف 
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التوتـرات التـى قـد تظهـر نتيجـة لفاعليـة وآداء بعـض النظـم اإلجتامعيـة. فالدين هو الـذى يواىس 

الفقـراء واملهمشـني إقتصاديـا وسياسـيا وإجتامعيـا، حتـى يصبحـوا قـوى إجتامعية مسـتقرة ال متيل 

إىل التمـرد والثـورة، وهو ما يسـاعد عىل تحقيق التامسـك واإلسـتقرار اإلجتامعى.  ثـم أن الدين هو 

الـذى يلعـب دوراً أساسـيا ىف ترصيـف التوتـرات بـني مختلـف الجامعـات أو الطوائـف الدينية.  بل 

ويدفعهـا أحيانـا إىل التقـارب ىف إطـار مـن العيش املشـرتك تحقيقا للتامسـك اإلجتامعـى.  وىف إطار 

املسـتوى الرابـع نجـد أنـه إذا تـردت األوضـاع، فالعواطـف واملشـاعر الدينيـة الجهاديـة، هـى التى 

تقـود عـادة املجتمـع بإتجـاه التغيـري بهدف تحقيق متاسـك إجتامعـى جديد.  

رابعاً: دور الدين ىف حامية املجتمع من التفكيك

تناولنـا ىف الفـرتة السـابقة حالـة التكامـل بـني الديـن ومختلـف النظـم اإلجتامعيـة، وهـو 

النظـم  التامسـك اإلجتامعـى، إسـتنادا إىل تداخـل  الـذى يـؤدى إىل تحقيـق حالـة مـن  التكامـل 

اإلجتامعيـة مـع بعضهـا البعـض.  هذا التامسـك يحققـه الدين من خالل مسـتويني، املسـتوى األول 

أن مثـة عالقـة وظيفيـة متبادلـة بـني الديـن وكل نظـام مـن النظم اإلجتامعيـة، بحيث يصبـح الدين 

هـو العنـرص الـذى تلتقـى عـىل سـاحته النظـم اإلجتامعيـة املختلفـة.  ومن ثـم فاللدين هنـا عالقة 

ثنائيـة متبادلـة بـكل نظـام مـن النظـم اإلجتامعيـة، بينام يشـري املسـتوى الثـاىن إىل عالقـة ثالثية أو 

رباعيـة يكـون الديـن فيهـا دامئـا هـو املتغـري الدائـم الحـارض عـىل سـاحتها.   كالعالقـة بـني الديـن 

والقرابـة، وبـني القرابـة واإلقتصـاد أو السياسـة، بحيـث تصبح رمزيـة الدين ومعانيـة مرجعية اآلداء 

داخـل كل نظـام عـىل حـدة، فهـو الـذى ينظـم سـاحة التفاعـل داخـل القرابـة أو داخـل اإلقتصـاد.  

إضافـة إىل أن العالقـة بـني كل نظـام وآخـر تتنظـم ىف جـزء كبري منهـا بالنظر إىل معاىن وقيـم الدين، 

بحيـث يصبـح الديـن ىف هـذه الحالـة مصـدراً لشـبكة كثيفة مـن العالقـات اإلجتامعية التى تسـلم 

إىل درجـة عاليـة مـن التامسـك اإلجتامعـى (٣٤). 

التامســـك اإلجتامعـــى مـــن خـــالل عالقاتـــه  الديـــن عـــىل  تأكيـــد  وإىل جانـــب 

ــىل،  ــتوى أعـ ــن مسـ ــة مـ ــن وظيفـ ــإن للديـ ــة، فـ ــم اإلجتامعيـ ــف النظـ ــع مختلـ ــة مـ املتبادلـ
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تتمثـل ىف تحقيـق التكامـل اإلجتامعـى.  وهو املسـتوى الذى يسـهم فيـه الدين ىف تحقيـق التكامل 

بالنسـبة للمجتمـع بإعتبـاره «كال» وذلـك إسـتنادا إىل الصياغـة الدوركيميـة التـى تـرى أن املجتمـع 

هـو مسـتوى اعـىل مـن مجمـوع مكوناتـه.  وىف هـذه الحالـة سـوف نتنـاول الوظائف التـى يؤديها 

الديـن مبـارشة ىف دعـم متاسـك املجتمـع ىف وجـوده الـكىل.  ذلـك يدفعنـا إىل تحديد الظـروف التى 

تـؤدى عـادة إىل إنهيـار التامسـك اإلجتامعـى.  ىف هـذا اإلطـار نسـتطيع رصـد عـدة ظـروف، حيـث 

يتمثـل الظـرف األول ىف بـروز مـا ميكـن أن يسـمى بالطائفيـة اإلنقسـامية، والتـى تقـع حينام تؤدى 

بعـض الظـروف إىل إضعـاف متغـريات التامسـك اإلجتامعـى، ومـن ثـم تراجـع الطوائـف الدينية ىف 

املجتمـع إىل حـدود هويتهـا ورمزيتهـا، ومـن ثم تنسـحب من حالة التامسـك اإلجتامعـى أو ترتاجع 

عنهـا بإتجـاه حالـة مـن التامسـك الطائفـى التـى تتأكـد عـىل حسـاب التامسـك اإلجتامعـى (٣٥).  

وتشـري الحالـة الثانيـة التـى يتأثـر فيهـا التامسـك اإلجتامعـى سـلبيا إىل حالـة األزمـة التـى قـد ميـر 

بهـا املجتمـع، والتـى تتصـل بأسـس وجـوده.  كمواجهـة املجتمـع لهزميـة عسـكرية مثـالً، أو تعرض 

املجتمـع لبعـض الكـوارث الطبيعيـة، التـى تتجـاوز قدرات البـرش أعضـاء املجتمـع، أو حتى حاالت 

األزمـات املحـدودة، التـى تتدفـق ىف مجـرى الحيـاة اليومية، كاملـوت واملرض، وكل األفعـال الرشيرة 

واملنحرفـة (٣٦). 

باإلضافـة إىل ذلـك توجـد بعض األزمات التى تعيشـها بعض املجتمعـات املعارصة، والتى قد 

تـؤدى إىل إنهيـار هـذه املجتمعات، من ذلك مثالً إنتشـار الفسـاد ىف املجتمـع.  بحيث يؤدى ذلك – 

إذا إتسـعت مسـاحته ومعدالته – إىل عجز املجتمع عن إشـباع الحاجات األساسـية للبرش، ومن ثم 

إىل زيـادة مخـزون التوتـر ىف املجتمـع.  وهـو التوتر الذى إذا تجاوز مسـتويات محـددة، فإنه يؤدى 

إىل تهتـك النسـيج اإلجتامعـى، كـام يـؤدى إىل إنهيـار التامسـك اإلجتامعـى لضعف كثافـة العالقات 

اإلجتامعية التى تضم جامعات املجتمع ىف إطار وحدة كلية واحدة متامسـكة (٣٧).   ىف هذا اإلطار 

ميكن النظر إىل اإلنهيارات التى تواجهها مجتمعاتنا العربية، والتى تقود إىل تشتت أجزاء وجامعات 

أو فئـات املجتمـع، بإعتبـار أن ذلـك نتيجـة لفشـل النخـب الحاكمـة ىف تنميـة هـذه املجتمعـات، 
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أو عجزهـا عـن مواجهـة الفسـاد الـذى أصبـح بأشـكالة املتنوعـة يلـون طبيعة الحيـاة اليوميـة فيها 

(٣٨).  أو أن التامسـك اإلجتامعـى قـد يقـع ألن الديـن بحكـم التطـور اإلجتامعـى الـذى حـدث ىف 

بعـض املجتمعـات، قـد أصبـح أضعـف مـن أن يشـكل آلية مـن آليـات التامسـك اإلجتامعـى، مثال 

عـىل ذلـك إنسـحاب الديـن عن أن يشـكل آلية الضبـط والتامسـك اإلجتامعى ىف بعـض املجتمعات 

الصناعيـة املتقدمة (٣٩).  

ذلـك يعنـى أن إنهيـار التامسـك اإلجتامعـى ميثـل حالـة إسـتثنائية لحالـة أصليـة وقاعديـة 

هـى حالـة التامسـك اإلجتامعـى الـذى يتأكـد دامئـاً إىل جانـب فاعليـة متغـريات اخـرى بواسـطة 

الديـن، إبتـداء مـن الديانـات البدائية، وحتى الديانـات الكتابية املتقدمة واملتطـورة.  إذ نجد أنه ىف 

املجتمعـات البدائيـة يلعـب الديـن دوراً أساسـيا ىف تحقيق التامسـك أو التضامـن اإلجتامعى، يصور 

هـذه الحالـة إميـل دوركيـم ىف «مؤلفـة األشـكال األوليـة للحيـاة الدينيـة» بتأكيـده «أن موضـوع 

العبـادة هـو املجتمـع نفسـه الـذى يسـعى إىل أن يؤكـد ذاتـه بذاتـه، ويرسـخ رشعيتـه وقيمـة، من 

هنـا فـإن «اللـه» ىف هـذه الحالة يكـون هو صـورة املجتمع، وليـس املجتمع صورة «الله».  ويشـدد 

دوركيـم عـىل أن الديانـات ال تنحـرص ىف املعتقـدات فحسـب، بـل تتجاوزهـا لتتنـاول األنشـطة 

الطقوسـية واإلحتفاليـة الدوريـة التـى يتجمع فيهـا املؤمنون ويلتقون سـويا.  وىف هـذه اإلحتفاالت 

الجمعيـة، يتأكـد ويرتسـخ األحسـاس بالتضامـن اإلجتامعـى، وىف مثـل هـذه التجمعات، ينـأى أفراد 

الجامعـة بأنفسـهم عـن املشـاغل اليوميـة للحيـاة اإلجتامعيـة.  ويرتقـون بأنفسـهم إىل مرتبـة عليا 

يشـعرون معهـا بالتواصـل مع قـوة علوية، هذه القوة العلوية املنسـوبة إىل التوتـم أو اآللهة، يكون 

لهـا وجودهـا الطاغـى والحـارض عـىل النزعـة الفرديـة»(٤٠).  ومـن وجهـة نظـر دوركيم فـإن هذه 

الشـعائر واإلحتفـاالت هـى التـى تربـط أفـراد الجامعـة مـع بعضهـم البعـض.  وال يتمثـل ذلـك ىف 

تجمعـات العبـادة املنتظمـة فحسـب، بـل يتجـىل أيضا ىف مراحـل اإلنتقـال واألزمات، التـى قد تقع 

ىف حيـاة األفـراد والجامعـات مثـل امليـالد والـزواج واملوت.  

تأكيــد  إميــل دوركيــم ىف  بــن خلــدون  الرحمــن  العــرىب عبــد  العــامل  وقــد ســبق 

املحوريــة  متغرياتــه  أحــد  بإعتبــاره  اإلجتامعــى،  التامســك  تحقيــق  ىف  الديــن  أهميــة 
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إىل جانـب دور التعـاون اإلقتصـادى وسياسـة امللـك.  إذ نجـده يشـري إىل «تزايد الفالسـفة حول هذا 

الرهـان حيـث يحاولـون إثبـات النبـوة بالدليـل العقـىل، وأنهـا خاصة طبيعيـة ىف اإلنسـان فيقررون 

هـذا الربهـان إىل غايتـه وأنـه ال بـد للبرش مـن الحكم الـوازع.  وذلـك الحكم يكون بـرشع مفروض 

مـن عنـد اللـه يـأىت بـه واحـد مـن البـرش، وأنـه ال بـد أن يكـون متميـزا عنهـم مبـا يـودع اللـه فيـه 

مـن خـواص هدائيـة ليقـع التسـليم لـه والقبـول منـه، حتى يتم لـه الحكم فيهـم من غري أنـكار وال 

تزييـف.  وهـذه القضيـة للحكـامء غـري برهانيـة، إذ الوجـود وحيـاة البـرش قـد تتـم مـن دون ذلك، 

مبـا يفرضـه الحاكـم نفسـه أو بالعصبيـة التـى يقتـدر بها عـىل قهرهم وحملهـم عىل جادتـه.  فأهل 

الكتـاب واملتبعـون لألنبيـاء قليلـون بالنسـبة إىل املجـوس الذيـن ليـس لهم كتـاب، فإنهـم أكرث أهل 

العـامل، ومـع ذلـك فقـد دانـت لهـم الـدول واآلثار فضـال عن الحيـاة(٤١).  وهـو ما يعنـى ان الدين 

يقـوى األمـة بتأكيـد لحمـة متاسـكها ومـن ثـم تكـون لها الغلبـة، وىف ذلـك يقول بـن خلـدون ثانية 

«وذلـك ألن امللـك إمنـا يحصـل بالتغلـب أو «الغلـب» إمنـا يكـون بالعصبيـة وإتفـاق األهـواء عـىل 

املطالبـة.  وجمـع القلـوب وتأليفهـا، إمنـا يكـون مبعونـة مـن «اللـه» ىف إقامة دينـه، قال اللـه تعاىل 

«لـو أنفقـت مـا ىف األرض جميعـا مـا ألفت بـني قلوبهـم.  األنفـال، اآليـة ٦٣».  ورسه أن القلوب إذا 

تداعـت إىل أهـواء الباطـل وامليـل إىل الدنيـا حصل التنافس وفشـا الخـالف.  وإذا إنرصفت إىل الحق 

ورفضـت الدنيـا والباطـل وأقبلـت عـىل «اللـه» إتحـدت وجهتهـا، فذهـب التنافـس وقـل الخـالف، 

وحسـن التعـاون والتعاضـد، وإتسـع نطـاق الكلمـة لذلـك، فعظمـت الدولة كـام تبني لك،  إن شـاء 

اللـه سـبحانة وتعـاىل... والسـبب ىف ذلـك أن الصيغـة الدينيـة تذهـب بالتنافس والتحاسـد الذى ىف 

أهـل العصبيـة وتفـرد الوجهـة إىل الحـق، فـإذا حصـل لهـم اإلسـتبصار ىف أمرهـم مل يقف لهم شـئ، 

ألن الوجهـة واحـدة واملطلـوب متسـاو « عند جميعهم» وهم مسـتميتون عليه.  وأهـل الدولة التى 

هـم طالبوهـا – وإن كانـوا أضعافهم فأغراضهم متباينة بالباطل، وتخاذلهـم لتقية املوت حاصل، فال 

يقاومونهـم – وإن كانـوا اكـرث منهـم – بل يغلبون عليهم ويعالجهم الفنـاء مبا فيهم من الرتف والذل 

كام قدمنا»(٤٢).  ويقدم بن خلدون، أمثلة عىل أن تأكيد الدين للتامسـك اإلجتامعى يسـبب القوة 
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والغلبـة بقولـه، فقـد غلبـت جيوش املسـلمني بأعدادهـم القليلة جيـوش فارس والروم ىف القادسـية 

والريمـوك» ألن اإلجتـامع الدينـى ضاعف قوة عصبيتهم باإلسـتبصار واإلسـتامتة.  كـام قلنا فلم يقف 

لهـم شـئ» ثـم يسـتمر قائـالً «وأعترب هـذا ىف املوحدين مع زناته ملـا كانت زناته أبدى مـن الصامدة 

وأشـد توحشـاً، وكان للمصامـدة الدعـوة الدينيـة بإتبـاع املهـدى.  فلبسـوا صبغتهـا وتضاعفـت قوة 

عصبيتهـم بهـا، فغلبـوا عـىل زناتـه أوال وإسـتتبعوهم، وإن كانـوا ىف البـداوة والعصبيـة أشـد منهـم، 

فلـام «حالـوا» عـن تلـك الصيغـة الدينية إنتقضـت عليهم زناته مـن كل جانب وغلبوهـم عىل األمر 

وإننزعـوه منهـم.  واللـه غالب عىل أمـره (٤٣).  

كـام تتضـح النزعـة إىل التامسـك والتكامـل ىف ديانات الرشق األقـىص كالهندوكيـة والبوذية، 

والكونفوسيوسـية والتاويـة.  ويتضـح التامسـك واإلسـتقرار مـن إعتقـاد الهندوكيـة – التـى يديـن 

بهـا نحـو ٧٥٠ مليـون هنـدوىس يعيـش أغلبهـم ىف شـبه القـارة الهنديـة – ىف مبـدأ التناسـخ واملبدأ 

الطائفـى Cast .  ومـن خـالل مبدأ التناسـخ تـرى البوذية أن جميـع الكائنات الحية متثـل جانبا من 

سـريورة دائريـة أبديـه تعـرب مراحـل امليالد واملوت وامليـالد املتجـدد.  ويتطابق هذا املبـدأ مع نظام 

الطائفـة  Caste Systemالـذى يعتقـد البـرش ىف إطـاره أن األفـراد يولـودون ىف نطاقه منتسـبني إىل 

رشيحـة إجتامعيـة محـددة.  وىف نسـق طقـوىس معـني وفقـا لطبيعـة األنشـطة التى كانـوا يقومون 

بهـا ىف مرحلـة أو دورة سـابقة.  ولـكل رشيحـة إجتامعية محـددة منظومة من الواجبات والشـعائر 

الـذى يحـدد أداؤهـا مصـري الشـخص ىف الحيـاة املقبلـة (٤٤).  وتحافـظ البوذيـة – التـى تنتـرش ىف 

بلـدان الـرشق األقـىص، مثـل تايالنـد وبورمـا، أو سـرييالنكا والصني واليابـان وكوريا – عىل اإلسـتقرار 

والتامسـك اإلجتامعـى مـن خـالل نزعـة إنسـحابية.   تـرى أن بوسـع البـرش أن يتخلصـوا مـن دائرة 

التناسـخ املفرغـة عـن طريـق نبـذ شـهواتهم، حيث يتمثـل الخالص لديهـم ىف ضبط النفـس والتأمل 

بعيـداً عـن مشـاغل العـامل اليومية.  وتسـعى البوذية إىل الوصـول إىل مرحلة «النريفانـا» أى الذوبان 

الروحـى الكامـل ىف الـكل سـواء كانـت الطبيعـة أو املجتمـع أو الجامعـة.   وحتـى تحقـق البوذيـة 
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اإلسـتقرار والتامسـك الكامل ىف واقعهم اإلجتامعى، فإنها تؤكد عىل التسـامح، وهى متاثل الهندوسية 

ىف ذلـك، مـع التنـوع ىف العقائـد املحليـة، مبـا فيهـا تعدد اآللهـة.  ويتسـق تأكيد الكونفوشيوسـية – 

التـى تنتـرش ىف الصـني باألسـاس – عـىل التامسـك واإلسـتقرار اإلجتامعـى، مـن خاللهـا تأكيدها عىل 

رضورة تكيـف الحيـاة البرشيـة وإنسـجامها مـع عـامل الطبيعـة الداخـىل، مـع التشـديد عـىل إحالل 

اآلبـاء واألجـداد األقدمـني.  إذ يشـكل التكيـف مـع الطبيعـة مـن ناحيـة ومـع األجيال السـابقة من 

ناحيـة ثانية، املتغريات املحددة لإلسـتقرار والتامسـك اإلجتامعى.  وال تختلـف «الطاوية» ىف مبادئها 

كثـرياً عـن الكنفوشيوسـية، بـل تضيف إليها الدعـوة إىل عدم اللجـوء إىل العنف لتحقيق مسـتويات 

عاليـة مـن الحيـاة (٤٥).  وهـو مـا يعنـى رفـض الشـقاق والـرصاع اإلجتامعـى وتفضيـل التامسـك 

واإلسـتقرار عليه.  

نسـتخلص مـام سـبق أن وظيفـة الديـن تتحـدد باألسـاس ىف الحفـاظ عـىل تكامل ومتاسـك 

وإسـتقرار املجتمـع، بحيـث نسـتطيع إستكشـاف ذلـك من خـالل مظاهر عديـدة.  ويتمثـل املظهر 

األول ىف إسـهام الديـن مـن خـالل دور اإلحتفـاالت الدينيـة ىف تأكيـد روح التضامـن والتامسـك 

اإلجتامعـى، حيـث يصـدر ذلـك عـن حاجـة أى مجتمـع إىل جملـة مـن العواطـف.  التـى تعيـد 

تأكيـد أفـكار الديـن وعواطفـة الجمعيـة لديـه بصورة دوريـة ورتيبة، بحيـث تؤكد هـذه العواطف 

الطقوسـية  اإلجتامعـات  مـن خـالل  إال  يتحقـق  لـن  وذلـك  وحدتـه ومتاسـكة ومتنحـه هويتـه.  

واإلحتفاليـة، التـى تعيـد تأكيـد عواطفهـم املشـرتكة.  فليـس هنـاك مجتمـع حديـث أو قديم ميكن 

أن يسـتمر بـدون مجموعـة مـن الطقـوس املشـرتكة التـى تؤكـد معتقداتـه ووحدتـه(٤٦).  مثـال 

عـىل ذلـك رقصـات املطـر التـى تقـوم بهـا بعـض القبائـل البدائيـة ىف وقـف معـني مـن العـام – 

ىف الغالـب ىف فصـل الشـتاء - والتـى تعيـد تأكيـد التامسـك بـني وحـدات القبيلـة املشـتتة بسـبب 

البحـث عـن مواطـن لرعـى املاشـية طيلـة العـام وبخاصـة ىف فصـل الصيـف(٤٧).  كـام ميكـن أن 

يدخـل ىف ذلـك اإلحتفـاالت التـى تقيمهـا الرشائـح الشـعبية ملقامـات األوليـاء، والتـى تلعـب دوراً 

املتنوعـة  العالقـات  تكثيـف  إىل  إضافـة  بينهـم.   املشـرتكة  املعتقـدات  عـىل  التاكيـد  ىف  أساسـيا 

بينهـم مبـا ينعكـس عـىل تأكيـد متاسـكهم اإلجتامعـى.   كذلـك طقـوس الحـج ىف اإلسـالم، حيـث 
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يجتمـع املسـلمني ىف مـكان واحـد كل عام، ليعيـدوا التأكيد عىل معتقداتهم، ومن ثم عىل متاسـكهم 

أمتهم. ووحدة 

خامساً: دور الدين ىف مواجهة أزمات املجتمع

إىل جانـب أن الديـن يحافـظ عـىل التامسـك اإلجتامعـى مـن خـالل املناسـبات اإلحتفاليـة، 

فإنـه يحافـظ عـىل ذات التامسـك ىف اوقـات األزمـات اإلجتامعية التـى مير بها املجتمـع.  حيث نجد 

أن الديـن يـؤدى هـذه الوظيفـة الهامـة ىف أوقـات األزمـات، سـواء عـىل مسـتوى الفـرد او املجتمع.  

ذلـك يرجـع إىل أنـه حينـام يواجـه الفـرد أو املجتمـع أزمـة فإنـه يحتـاج إىل دعـم مـن خـالل ثـالث 

أبعـاد ىف مواجهـة األزمـة.  األول أن يسـتجمع املعـاىن الدينية ىف ذاته، وهى املعـاىن التى تؤكد القوة 

بداخلـة، طاملـا أنـه مؤمـن ملتـزم بالعقائد والطقـوس الدينية، التى تشـكل قيمة او قـوة مضافة إىل 

قوتـه.  ومـن خـالل البعـد الثـاىن يحدث إلتحـام بني الفـرد والجامعة التـى ينتمى إليها عرب املناسـبة 

الدينيـة، التـى تهـدد وجـود الجامعـة او أحـد أفرادهـا.  ومـن ثـم يشـكل التامسـك الـذى تفرضـه 

أو تتطلبـه املناسـبة قـوة مضافـة تدعـم الفـرد أو الجامعـة ىف مواجهـة األزمـة.   ومـن خـالل البعـد 

الثالـث فهـو يلجـأ إىل القـوى السـاموية، التـى يعتقـد أنهـا سـوف تقـف إىل جانبه، ومن ثم سـوف 

تدعـم قدراتـه أو قـدرات الجامعـة ىف مواجهـة األزمـة (٤٨).  إرتباطـا بذلـك يؤكـد «برايـن ترينـر» 

أن التهديـدات واألزمـات التـى تتعـرض لهـا الجامعـة أو املجتمـع، تفـرض إسـتدعاء املعـاىن الدينيـة 

املرتبطـة بأفعـال البـرش.  تأكيـدا لذلـك أن الكـوارث واألزمـات الطبيعيـة التـى تقـع ىف املجتمعـات 

األوليـة أو التقليديـة كالـزالزل، ونوبـات الجفـاف وغيـاب األمطـار واألوبئـة الفتاكـة، والتـى تشـكل 

تهديـدات أساسـية لحيـاة الجامعـة واألفراد،  فإنه نظـرا ألنه ال ميكن مواجهتها أو إصالحها بسـهولة، 

فـإن الحاجـة تـربز ىف هذه الحالة إىل مواجهـة هذه األزمات من خالل التصالح مع القوى السـاموية 

والغيبيـة.  حيـث تتأسـس أفـكار يقـرأ مـن خاللهـا اإلنسـان الكـوارث الطبيعيـة بإعتبارهـا إنعكاس 

لحـاالت فـوىض وكـوارث ىف املجتمـع.  بذلـك ينظـر إىل الكوارث واإلنهيـارات اإلجتامعيـة كالحروب، 

والرصاعات الداخلية التى تنترش عىل سـاحة الجامعة، والقسـوة أو الفظاظة غري اإلنسـانية بإعتبارها 
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تحديـات لحالـة اإلعتيـاد واإلسـتمرار.  وىف هـذا السـياق يدفـع عـدم اليقـني بإمكانيـة تحقـق نتائج 

الفعـل اإلجتامعـى، الـذى تقـوم بـه الجامعـة ىف مواجهـة الحـدث، وكذلـك مـا يرتتـب عـىل إحتامل 

قيامهـا باملخاطـرة ىف مواجهتـه، إضافة إىل عدم التنبؤ مبسـتقبل الظروف، إىل اإلسـتجابة الجامعية ىف 

مواجهـة الحقيقـة الطبيعيـة الطارئـة، وغـري املحـددة.  وبذلك تعتـرب املخاطرة، والشـك ىف املجهول، 

واملعـاىن غـري اليقينيـة، تهديـدات لألمـان الوجـودى للجامعة، أى تهديـد للمعاىن العاطفيـة املرتبطة 

بإسـتمرار الجامعـة والـذات والهويـة (٤٩).  وىف هـذه الحالـة يتمثـل أحـد جهـود مواجهـة مخاطـر 

اإلنهيـار والفـوىض، ىف إسـتدعاء الديـن بإعتبـاره نسـقا مـن القيـم والرمـوز، التـى تعمـل مـن خالل 

تأثريهـا العاطفـى بإتجـاه تجميـع البـرش وربطهـم ببعضهـم البعـض.  حتى يشـكلوا جامعـة دينية، 

لهـا ذات طبيعـة مقدسـة، بـل ويعمـل عـىل تزويدهـا بالتـزام معيـارى وإيثـارى لتحقيـق غايـات 

جمعيـة تتجسـد ىف مواجهـة التهديـد.  وىف هـذه الحالـة يعمـل الديـن بإتجـاه تأسـيس جبهـة أو 

جامعـة متامسـكة ىف مواجهـة األزمـة أو الكارثة، نتيجة للمامرسـات الطقوسـية املشـرتكة واإلشـرتاك 

ىف معتقـدات واحـدة.  وعـىل هـذا النحـو يؤسـس الديـن رمزيـة قويـة لتامسـك الحيـاة اإلجتامعية 

والوجـود اإلنسـاىن، كـام يولد الخربات املشـرتكة والقوية للعضويـة اإلجتامعية املتامسـكة واملتكاملة 

(٥٠).  وبتعبـري إميـل دوركيـم يعتـرب الديـن خاصيـة أساسـية للحيـاة الجمعية عىل هـذا النحو، ألن 

الديـن يعـد فكـر إجتامعـى جمعى. 

ألحـد  إنتقاصـا  تشـكل  لكونهـا  الجامعـة،  تواجـه  التـى  األزمـات  أحـدى  الوفـاة  وتعتـرب 

عـىل  كبـري  تأثـري  لذلـك  كان  كلـام  هامـة  مكانـة  يشـغل  املتـوىف  الشـخص  كان  وكلـام  أعضائهـا، 

نطـاق  وإتسـاع  تـوىف،  الـذى  الشـخص  مكانـة  بـني  توازنـا  هنـاك  أن  نجـد  بحيـث  الجامعـة.  

تعمـل  بكاملـة.  حيـث  املجتمـع  تشـمل  قـد  أنهـا  لـه، حتـى  تـؤدى  التـى  الجنائزيـة  الطقـوس 

هـذه الطقـوس عـىل إسـتعادة الشـخص املرتبـط «باملتـوىف» وكذلـك الجامعـة التـى ينتمـى إليهـا، 

لحالتهـا األساسـية، حتـى يتحقـق الخـروج مـن أزمـة املـوت بصـورة كاملـة.  ىف هـذا اإلطـار فإننـا 

نجـد أن الشـخص املحـزون يسـرتيح مـن أزمـة املوت بسـبب املواسـاة التى تصـدر عن املواسـني أو 
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املحزونـني اآلخريـن، بحيـث يشـعر بـأن ثقـل الحـزن قـد خـف عنـه بسـبب مشـاركة األصدقـاء له.  

باإلضافـة إىل أن التعزيـة التـى تصـدر عـن القـوى الغيبية له، والتـى تصبح مقنعة لـه ألنها أصبحت 

جـزء مـن الثقافـة، ولكونهـا تتكـرر دامئـاً، فإنهـا تولـد قناعـة بصدقهـا.  مثـال عـىل ذلـك أن املعـاىن 

الدينيـة لـدى املحـزون تعـرب عـن إعتقـاد بأن الشـخص الذى تـوىف مل ميت ولكنـه إنتقل إىل السـامء 

(٥١)  يؤكـد ذلـك ىف اإلسـالم قـول اللـه تعـاىل ىف القـرآن الكريـم «وال تحسـنب الذين قتلوا ىف سـبيل 

اللـه أمواتـا بـل أحيـاء عنـد ربهـم يرزقـون» آل عمـران. اآليـة ١٦٩.  وقوله تعـاىل «كل نفـس ذائقة 

املـوت وإمنـا توفـون أجوركـم يـوم القيامـة فمن زحـزح عن النـار ودخل الجنـة فقد فاز ومـا الحياة 

الدنيـا إال متـاع الغـرور» آل عمـران، اآليـة ١٨٥. ، حيـث نجـد ذلـك يتسـق ورغبـة املحـزون ىف أن 

بقـى لـه الشـخص الذى توىف حيـا ىف الحياة اآلخـرة».  ذلك يعنـى أن الدعم املعنوى  «اللـه» سـوف يُ

واملـادى الـذى يقدمـة أفـراد الجامعـة إىل أرسة املتـوىف – وهـو مـا يحـض عليـه الديـن - يسـاعد ىف 

التأكيـد عـىل وحـدة ومتاسـك الجامعـة.  عن طريـق بث الحيويـة ىف العالقات اإلجتامعيـة، ىف نطاق 

املجتمـع املحـىل، إضافـة إىل أنـه يعيـد إحيـاء العواطـف الدينيـة ىف نفـوس أفـراد الجامعة، بسـبب 

وجودهـم ىف مواجهـة واقعـة املـوت، وذلـك يعنـى أن العواطـف الجمعيـة تلقـى ىف هـذه الظروف 

قـدراً مـن الدعـم والتأكيد. 

وإستمرار لتأكيد الدين عىل متاسك املجتمع، نجد أن التدين الشعبى الذى يؤكد عىل التقرب 

ألوليـاء اللـه الصالحـني والتـربك أو التوسـل إليهم، يلعب دوراً أساسـياً، ىف تأكيد التامسـك اإلجتامعى 

مـن خـالل تقويـة شـبكة العالقـات اإلجتامعيـة (٥٢).  إذ أنه حينام تقـام للوىل إحتفاليـة فإن الناس 

يتجمعـون باملـكان املحيـط بـه، بحيث يتضاعف عدد البـرش ىف املكان اضعاف كثـرية، للتربك وتبادل 

السـلع والخدمات، واملشـاركة واإلثارة بوسـائل التسـلية والسـحر.  بحيث يؤدى ذلك تعزيز عالقات 

القـرىب وغريهـا من العالقات والروابط االجتامعية، التى تؤسـس شـبكات عالقـات جديدة بني البرش، 

الذين جاؤا من أماكن ومناطق متباينة التباعد.  بحيث يؤدى غيابها إىل وقوع فراغ إجتامعى وثقاىف، 

ألن هـذه الظـروف اإلحتفاليـة إىل جانـب أنها تعمل عـىل تفريغ التوتر اإلجتامعى املختزن سـواء ىف 
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بنيـة البـرش أو ىف حيـاة املجتمـع املحىل.  فإن األناشـيد واألهازيـج والقصائد واإليقاعـات والرقصات 

التـى ترتبـط باملامرسـات والطقـوس، التـى تثـري الطـرب ىف النفـوس، مـن شـأنها أن تنـرش حالة من 

اإليجابيـة والتـواد داخـل بنـاء الجامعـة.  ثـم أن هـذه اإلحتفـاالت تعد مناسـبات فريدة مـن نوعها 

«لإلتصـال اإلجتامعـى، خصوصـا بالنسـبة ألهـل الباديـة الذيـن يعيشـون منعزلـني ىف دواويرهـم 

الصغـرية حيـاة رتيبـة ذات أفـق محـدود».  بحيـث متتلـك الجامعات ىف هـذه اإلحتفاالت املناسـبية 

شـبكة عالقـات إجتامعيـة أكـرث كثافـة عـن ذى قبل، ومـن الطبيعى أن تصبـح الجامعة أكرث متاسـكا 

عـن ذى قبـل» (٥٣).  فقـد أضيفـت إليها قيـام جديدة، تتمثل ىف تأسـيس عالقات جديـدة، وتفريغ 

توتـرات مختزنـة ومكتومـة، إضافة إىل إحياء وتنشـيط العواطـف الدينية، وتفعيـل دورها ىف توجيه 

سـلوكيات الجامعة.  

باإلضافـة إىل ذلـك فإنـه نظـراً ألن املجتمعـات املعـارصة وحتـى التقليديـة مـن النـادر أن 

تسـودها حالـة دينيـة متجانسـة، حيـث نجـد أن غالبيـة هـذه املجتمعـات تضـم جامعـات دينيـة 

متنوعـة عـىل أسـاس مـن التبايـن الدينـى واملذهبـى.  ىف هـذه الحالـة فإننـا نجـد أن اإلختالفـات 

الدينيـة، تـؤدى عـادة إىل التوتـر والـرصاع بني الجامعـات الدينية.  ومن ثم تكـون ذات تأثري تفكيىك 

بـدالً مـن أن تـؤدى إىل التامسـك والتكامل اإلجتامعى بالنسـبة للمجتمع ككل.  ويتبـدى هذا الدور 

التفكيـىك، ألن املعتقـدات الدينيـة لـكل جامعـة تعمـل عىل تأكيـد هويتهـا ورؤيتها للعامل، إسـتناداً 

إىل مبادئهـا الدينيـة.  ومـن ثـم تصبـح الحـدود بـني الجامعـات الدينيـة واضحـة والعالقـات بـني 

الجامعـات أو األفـراد، الذيـن ينتمـون إىل جامعـات متباينـة ليسـت كثيفـة.  بحيـث تصبـح أبـواب 

كل جامعـة دينيـة مغلقـة ىف مواجهـة الجامعـات األخـرى، كـام تبـدأ الجامعـات ىف أحيـاء هويتهـا 

ورموزهـا الدينيـة بصـورة متبادلـة، باإلضافـة إىل ذلـك تبدأ كل جامعـة ىف بحث نصيبهـا من الفرص 

اإلجتامعيـة.  فـإذا إتسـعت الفجـوة بـني اإلسـتحقاق والواقـع بالنسـبة ألى جامعـة، فإن ذلـك يقود 

بطبيعـة الحـال إىل التوتـر والـرصاع، سـواء مـع الجامعات األخرى أو مع سـلطة املجتمـع.  وىف هذه 

الحالـة يصبـح الديـن ذو طبيعـة تكامليـة بالنسـبة ألحـدى الجامعـات، غـري انـه قد يصبـح تفكيكيا 

بالنسـبة للمجتمـع ككل أو الجامعـات األخـرى (٥٤). 
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ىف مواجهـة هـذه األوضـاع التفكيكيـة التى تسـببها التعدديـة الدينية يطرح إميـل دوركيم، 

مفهـوم الديانـة املدنيـة Civil Religion.  حيـث نجده يذهب إىل أنه إذا كان التامسـك اإلجتامعى 

مسـتحيالً ىف املجتمـع املتبايـن دينيـا، فإننـا نجـده يؤكـد عـىل فكـرة الطقـوس أو الشـعائر الجمعية 

ذات الطبيعـة القوميـة، والتـى تشـكل ىف هـذه الحالـة مصـدراً للتأكيـد عـىل العواطـف املشـرتكة.  

ففـى حالـة غيـاب املعتقـدات والشـعائر الدينيـة التقليديـة، التـى تلقـى إتفاقـا مـن كل أعضـاء 

املجتمـع.  يؤكـد إميـل دوركيـم عـىل أهميـة تطويـر عواطـف قوميـة وشـعائر قوميـة، لـىك تشـكل 

أساسـاً للتامسـك اإلجتامعـى. وىف هـذه الحالـة يبـدو أن دوركيـم قـد تحرك بإتجـاه الديانـة املدنية 

كحـل للعالقـة بـني الجامعـات وبعضهـا البعـض أو بني الفـرد واملجتمـع(٥٥).  

غـري أننـا إذا تأملنـا فكرة الديانة املدنية التى ميكن أن تشـكل قاعـدة للتضامن اإلجتامعى - 

ىف حالـة غيـاب الضمـري الجمعـى الدينى – وتقوم بإحياء وتقوية العواطف املشـرتكة.  والتى تشـكل 

آليه التامسـك ىف املجتمع، لوجدنا أن الفكرة ال ترجع إىل دوركيم وحده، فقد أشـار إليها الفيلسـوف 

جـان جـاك روسـو ىف كتابـه «العقد اإلجتامعى».  وتجسـيدا لذلك ميكـن النظر إىل ديانـة املهاجرين 

الذيـن إسـتقروا ىف املجتمـع األمريىك، بإعتبارها ديانه جمهورية ودميوقراطية(٥٦).  فبسـبب ظروف 

تاريخيـة طارئـة تشـكلت الديانة املسـيحية ىف أمريكا حـول بناء من السياسـات العلامنية التى تؤكد 

عـىل اإلنفصـال بـني الدولة والكنيسـة.  وعىل غيـاب الديانه الواحـدة والكاملة التأسـيس، إضافة إىل 

التأكيـد عـيل حريـة الضمـري الفـردى، إىل جانب اإلعـرتاف القومـى بالحريات الدينيـة.  وهى األفكار 

التـى نتـج عنهـا عدد ال حرص له مـن الطوائف واملذاهـب الدينية ىف املجال الدينـى، تناظر التنافس 

الدميوقراطـى بـني األحـزاب السياسـية.  بحيـث أدى إنسـحاب الديـن مـن املشـاركة ىف الرصاعـات 

السياسـية الرصيحـة، إضافـة إىل إتاحـة الفرصـة للتعدديـة الدينيـة. األمـر الـذى أدى إىل تأسـيس 

قاعـدة مـن املعتقدات واألسـاليب، التى يرست للمسـيحية أن تـؤدى وظيفة الديانـة املدنية بصورة 

منقطعـة النظـري، بالنسـبة للواليـات املتحـدة، حيث يسـتمر الحامس الدينـى متضافرا بصـورة دامئة 
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مـع آداء واجبـات املواطنـة.  حيـث أصبـح التناظـر بـني التبايـن البنـا¼ للمجتمـع األمريىك 

وسياسـاته الدميوقراطيـة مـن ناحيـة، واألفـكار واملعتقـدات الدينية مـن ناحية ثانية، أسـاس لجملة 

التحليـالت التـى تناولـت الديانـة املدنيـة األمريكيـة ىف نطاق علم اإلجتـامع الدينـى (٥٧).  وهو ما 

يعنـى تداخـل الديـن والسياسـة لتأكيد متاسـك املجتمـع األمريىك. 

     ويشـكل ظهـور األصوليـة الدينيـة آليـة مـن آليـات التامسـك اإلجتامعـى عـىل قاعـدة 

مـن الديـن.  ويقـع ذلـك حينـام تعـاىن بعـض املجتمعـات التـى تتبنـى األيديولوجيـات العلامنيـة، 

مـن بعـض الظواهـر التى تشـري إىل إنهيار متاسـكها، بسـبب الفسـاد اإلقتصـادى والسـياىس واإلنهيار 

القيمـى واألخالقـى.  بحيـث يصبـح املجتمـع عـىل شـفا أزمـة طاحنـة، كـام ىف كثـري مـن مجتمعات 

الجنـوب املتخلفـة.   أو أن تقـوٍم بعـض املجتمعـات العلامنيـة عـىل الصعيـد العاملـى – التـى مـن 

املفـرتض أن تدافـع عـن شـعارات الحريـة واملسـاواه واألخـاء اإلنسـاىن – بإرتكاب بعض السـلوكيات 

الـال أخالقيـة عـىل الصعيـد العاملـى ىف ظـل غطرسـة القـوة. املجتمعـات األوىل تعيـش حالـة أزمـة 

عـىل الصعيـد القومـى، والثانيـة تفـرض عـىل العـامل أن يعيـش حالـة أزمـة أو أزمـات (٥٨)، وكالهام 

يـؤدى إىل نـرش حالـة مـن التفكيـك اإلجتامعـى.  األمر الذى يفـرض الحاجة إىل التامسـك القومى ىف 

النمـط األول، واألسـتقرار والتكامـل عـىل الصعيـد العاملى ىف نطـاق النمط الثـاىن.  حيث تؤدى هذه 

األوضـاع إىل نشـأة الحـركات األصوليـة الدينية، التى تسـتدعى الدين كروح لهذا العـامل الذى ال روح 

لـه، ىف محاولـة إلسـتعادة اإلسـتقرار والتامسـك اإلجتامعـى، لتجـاوز واقـع األزمة.  

      ذلـك يفـرس إنتشـار كثـري مـن الحـركات الدينية األصوليـة ىف بعض املجتمعـات العاجزة 

عـن تحديـث مجتمعاتهـا، بعيـداً عن الفسـاد والقهر.  كام يفرس إنتشـار النزعات الدينيـة األصولية، 

ىف أوسـاط الكثـري مـن املجتمعـات العلامنيـة املتقدمـة.  كأنتشـار األصوليـة املسـيحية ىف الواليـات 

املتحـدة، بإعتبارهـا ردا عـىل القيـم العلامنيـة، أو عـىل مـا يوصـف باألزمـة األخالقيـة للمجتمـع 

األمريـىك (٥٩).  كـام يفـرس ذلـك ايضـا ظهـور الجامعـات األصولية الدينيـة ىف كثري مـن املجتمعات 
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اإلسـالمية، التـى أصبحـت تعـاىن مـن إنتشـار الفسـاد والقهـر األبـوى، وفشـل سياسـات التحديـث. 

حيـث يصبـح السـعى إىل الديـن حينئـذ بحـث عـن اليقـني، أو بحـث عن قاعـدة جديدة للتامسـك 

اإلجتامعـى، الـذى تنتفـى ىف إطـاره كل السـلبيات. 

سادساً: دور الدين ىف متاسك بناء الشخصية اإلنسانية

وإذا كنـا قـد عالجنـا دور الدين ىف تاكيد متاسـك املجتمع ىف كليته فإن الشـخصية اإلنسـانية 

تشـكل هـى األخـرى كال، غـري أنهـا كال مصغـراً مقارنـة بكليـة املجتمع الشـاملة.  وإذا كان اإلنسـان 

يـؤدى فعـالً أو سـلوكا ىف موقـف معني، فإن هـذا الفعل او السـلوك يحتوى عىل العنارص األساسـية، 

التـى تشـكل بنيـة املجتمـع، ذلـك ألن اإلنسـان قـد إسـتوعب معنويـا املجتمـع بداخلـه.  واملجتمع 

مـن داخلـه هـو الـذى يفـرض فعلـه، ويحـدد الـرشوط التـى تنجـز ىف إطارهـا الفعل، لذلـك تتامثل 

عالقـة اإلنسـان بالديـن مـع عالقـة املجتمع به.  وىف مقابـل وجهة النظر التى تؤكـد عىل أن املجتمع 

يعـرب عـن ذاتـه من خالل سـلوكيات اإلنسـان وأفعالـه، فإن مثة وجهـة نظر مقابلة تؤكد أن السـلوك 

الدينـى للمجتمـع، توجـد جـذوره الجنينيـة ىف شـخصية الفـرد.  وإذا كنـا قـد عرضنـا ىف الصفحـات 

السـابقة لألسـلوب الـذى يعمـل بـه املؤمن الربوتسـتنتى، بإتجاه تأسـيس النظام الرأسـامىل إسـتناداً 

إىل قيمـة، فإننـا نـرى أن موقـف اإلسـالم شـبيه بذلك.  حيث نجـد أن خلق «الله» للفطره اإلنسـانية 

التـى فطـر النـاس عليهـا، يشـكل بدايـة تأسـيس املجتمـع اإلنسـاىن.  ىف هذا اإلطـار تحتـوى الفطره 

اإلنسـانية عـىل مسـاحات الخري والرش اللذان يوجـدان ىف املجتمع. ونظراً ألن الخـري إيجاىب بطبيعته 

والرش سـلبى بطبيعته كذلك، فإننا نجد أن مسـاحة الخري واإليجابية أوسـع ىف الفطرة اإلنسـانية، من 

مسـاحة الرش والسـلب.  ونظراً إلمتالك اإلنسـان لهذه الفطرة فقد إختارت املشـيئة االلهية اإلنسـان 

خليفـة «اللـه» ىف األرض، يتـوىل إعامرهـا وتطويـر عمرانهـا. وحتـى يصبـح العمـران سـليام ودامئـاً، 

ويلبـى الحاجـات اإلنسـانية باألسـاس، فقد قدم «اللـه» ىف القرآن، بإعتباره الكتـاب املقدس وااللهى، 

املقاصد الرشعية الخمسـة التى تشـكل البوصلة التى عىل أساسـها يؤسـس اإلنسـان خرائط العمران 

البـرشى، وهـى الحفـاظ عـىل الديـن والنفـس والعقـل والنسـل واملـال.  وهـى املقاصـد التـى ميكن 
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تكثيفهـا ىف عنـارص ثالثـة هـى الديـن واإلنسـان واملـال، إذا توفـرت بإيجابيـة فـإن العمـران يزدهـر 

(٦٠).  فـإذا تأملنـا املقاصـد الرشعيـة فسـوف نجـد أن الديـن ىف املرتبـة األوىل فيها، ألنـه من ناحية 

األكـرث أهميـة، ومـن ناحيـة ثانيـة ألنـه الـذى يتـوىل تفعيـل املقاصـد األخـرى التاليـة لـه، ويوجهها 

تجـاه بنـاء العمران السـوى والسـليم.  

عـىل هـذا النحـو يـؤدى الديـن وظائف عديـدة لتحقيق متاسـك بنـاء الشـخصية ىف عالقتها 

باملجتمـع والوجـود املحيـط.  مـن هذه الوظائف أن الدين يسـاعد اإلنسـان عـىل التكيف ىف أوقات 

األزمـات، ومـن ثـم يسـاعد ىف إسـتعاده الشـخصية لتوازنها وإسـتقرارها.  ويتحقق ذلـك ىف الظروف 

التـى تكـون فيهـا الـذات اإلنسـانية محـارصة ىف أوقـات األزمـات، تبحـث عن وسـائل للفـكاك منها، 

أو البحـث عـن حـل لهـا، أو إمتـالك القـدرة للتغلـب عـىل هـذه األزمـات.  ىف حالـة األزمـة «يقـدم 

الديـن لإلنسـان املعنـى النهـا¼ الـذى ينظـم الحيـاة والكـون، ويسـاعد عىل تقويـة الشـعور بتجاوز 

حتمـى بها الفـرد يف مواجهـة اليأس، أو  الـذات واملـكان الضيـق واألونـة املحـدودة.  فالديـن قلعـة يُ

أنـه - أي الديـن - يقـدم نـوع مـن التسـامى تعويضـا عن الفشـل ىف تحقيـق رغبات إنسـانية ملحة 

(٦١).  حيـث يـزود الديـن اإلنسـان بالطاقـة والقيمـة املضافـة، وبذلـك تصغر األزمة وتهـون ىف عني 

املؤمـن، ويسـتدعى بذلـك القـول الدينـى املأثـور «لـو كانـت الدنيا تسـاوى جناح بعوضه ما سـقى 

«اللـه» الكافـر منهـا جرعـة مـاء»، وحينـام تصغـر األزمـة، وتتعاظـم قدرة اإلنسـان، ومن ثـم يصبح 

تجـاوز األزمـة ممكنـا ولـو مبجرد الصـرب عليها. 

تأكيـداً لذلـك أن أوقـات األزمـات هـى ىف نفـس الوقـت أوقات إزدهـار التدين عنـد البرش.  

فالعجـز عـن الفعـل يشـكل ازمـة تواجـه اإلنسـان، سـواء كان الفعـل الـذى يـرد الظلـم أو اإلعتداء 

ويواجهـه، أو الفعـل الـذى يتوسـل بـه إىل «اللـه» ويرجـو منـه الحصـول عـىل مـا يسـتحق.  وقـد 

إتضـح ذلـك مـن دراسـة سـيد عويـس عـن الرسـائل التـى يرسـلها الفقـراء والضعفـاء إىل األمـام 

اإلمـام  الـزواج وتطلـب مـن  يفوتهـا قطـار  أن  قـارب  الرسـائل  إحـدى هـذه  الشـافعى، صاحبـة 

الشـافعى أن يدبـر لهـا زوجـاً.  أو فـالح  يطلـب ىف رسـالته معاقبـة مـن أحـرق زرعـة أو يرجع له – 

جاموسـته – التـى رسقـت منـه.  أو الزوجـة العقيـم التـى تطلب من اإلمام الشـافعى ىف رسـالتها أن 
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يسـاعدها ىف إنجـاب ولـد (٦٢).  جميعهـا رسـائل تعرب عن حالـة العجز وإفتقاد القـدرة، التى تؤدى 

إىل وضـع اإلنسـان ىف حالـة أزمـة، ىف مواجهتهـا يلجـأ اإلنسـان إىل «اللـه»، متـربكاً بأوليائـه الصالحني 

كوسـيلة إليـه، ليسـاعده عـىل تجـاوز هذه األزمـة أو عىل األقـل إمتالك القـدرة ملواجهتها.  

باإلضافـة إىل ذلـك فقـد يسـاعد الدين اإلنسـان عىل التكيف مـن خالل التغلـب عىل القلق 

الـذى قـد يواجههـة ىف بعـض فـرتات حياتـه.  وتتجـىل هـذه الحالـة التـى يصبـح الديـن فيهـا آليـه 

للتغلـب عـىل القلـق مـن خـالل أمثلـة كثـرية.  مثـال عـىل ذلـك أن فـرتة الشـباب تكـون هـى عادة 

الفـرتة التـى يطـرح فيها الشـباب أسـئلة دينية كثـرية تبحث عن معاىن أشـياء كثـرية ىف عامله وتحيط 

بـه، أو باألصـح تبحـث عـن يقـني.  حيث تزدهر هذه التسـاؤالت بسـبب التحوالت التـى تخضع لها 

الشـخصية الشـابة ىف مرحلة املراهقة، التى تشـكل بداية الشـباب، ىف هذه املرحلة تقع تحوالت ىف 

البنيـة البيلوجيـة والفسـيولوجية ال يـدرك الشـاب معناهـا.  إضافة إىل تحـوالت ىف البيئة اإلجتامعية 

املحيطـة بـه، تقـع فيهـا صدامـات جيليـة عديـدة، بسـبب طلـب الشـاب اإلعـرتاف بـه بالغـا عاقالً، 

وهـو اإلعـرتاف الـذى ال مينـح إيـاه بسـهولة.  ومـن ثـم فمثلام تعيـش بنيتـة البيلوجية ازمـة تحول، 

فـإن عالقتـة بالسـياق اإلجتامعـى تعيش هـى األخرى أزمـة تحول كذلـك (٦٣).  ويصبـح الدين هو 

السـاحة التـى يسـعى إليهـا الشـباب طلبا للعـون والطاقـة، التى تسـاعده ىف التغلب عىل مسـببات 

أزماتـه.  والطاقـة مصدرهـا «اللـه» الـذى قد ميد اإلنسـان بالعـون، وبذلك يصبح تعميـق معتقدات 

الديـن ىف الـذات ومامرسـة طقوسـه، وسـيلة إىل طلـب العـون واملسـاعدة مـن «اللـه».  يؤكـد ذلك 

أيضـا تزايـد التديـن كلـام أدرك اإلنسـان عجـزه ىف مواجهـة السـياق الطبيعـى واإلجتامعـى املحيط.  

مثـال عـىل ذلـك أن الفـالح الـذى يزرع أرضه، يـدرك ضعفه أمـام الطبيعة التى تحدد لـه، إىل جانب 

عملـه، املحصـول الـذى سـوف يحصل عليـه.  لذلك فهـو يلجأ إىل «اللـه» ملسـاعدته ىف التغلب عىل 

الطبيعـة، أو فـرض أن تعمـل الطبيعـة لصالحـه، ونظـراً لعـدم قدرته عـىل التجريد، فإنه يتوسـل إىل 

«اللـه» باألوليـاء، يقـدم لهـم النـذور طلبا ملسـاعدتهم ومسـاعدة «اللـه» العظيم له.  
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ويتسـق مـع ذلـك إننـا إذا تأملنا حـركات الجهاد التى قاومت اإلسـتعامر ىف العامل اإلسـالمى 

طلبـا للتحريـر واإلسـتقرار، فسـوف نجد أنها كانـت تعيش حالة إزمة، بسـبب ضعفها وقلـة حيلتها. 

ىف مواجهـة قـوة القـوى املسـتعمرة ملجتمعاتهـا واملتفوقـه عليهـا عددا وعـدة، وحتى تتغلـب عليها 

فإنهـا ترفـع رايـة الديـن لتجـاوز أزمـة عـدم التكافـؤ.  تأكيـدا لذلـك أن مقاومـة املسـتعمر ىف العامل 

اإلسـالمى، وطـرد القـوى املسـتعمرة قامـت بهـا الجامعات الدينيـة الجهاديـة باألسـاس (٦٤).  فهى 

تلجـأ إىل «اللـه» وتسـتمد الطاقـة مـن التديـن، ليشـكل قيمـه مضافـة تسـاعدها ىف التغلـب عـىل 

عدوهـا، حتـى قهرة.  

ويشـكل التغـري اإلجتامعـى بفاعليـة رمزية الدين ومعانية األسـلوب الثالث، الذى يسـتطيع 

بواسـطته اإلنسـان تأسـيس عـامل يسـاعد يف إشـباع حاجاتـه، ويوفـر له الوجـود املالئم.  ذلـك يرجع 

إىل أنـه ىف بعـض الفـرتات التاريخيـة يـدرك اإلنسـان أن السـياق اإلجتامعى الذى يعيـش فيه يخضع 

لحالـة مـن الفـوىض.  ومـن الـرضورى إعـادة صياغتـه وفـق معـاىن جديدة، حتـى يصبح عـامل مالمئاً 

لإلنسـان ومؤهـال إلشـباع حاجاتـه األساسـية.  تأكيـداً لذلـك مـا ذكـره عـامل اإلجتـامع ماكـس فيـرب، 

ويتعلـق بالفاعـل املسـيحى الـذى رشع ىف بنـاء النظـام الرأسـامىل إسـتناداً إىل قيمـة الربوتسـتنتية، 

حيـث تجـاوز الواقـع املحيـط بـه، والـذى تسـوده رأسـاملية تقليديـة، كام يسـود فيه قهر الكنيسـة 

الكاثوليكيـة وسـطوتها.  كذلـك الـدور الـذى تلعبـه كل حـركات املقاومـة الدينيـة، والتـى تسـتلهم 

املعـاىن اإلنسـانية النبيلـة املتضمنـة ىف األديـان، والتـى تسـعى مـن خاللهـا بإتجـاه تأسـيس عـامل 

إنسـاىن بـال ظلـم أو معانـاه.  عـامل آمـن إسـتنادا إىل معـاىن دينية متجـددة تتالءم ومتغـريات العرص 

الـذى نعيـش فيـه. أو مـن خـالل إسـتدعاء املعاىن الدينيـة للسـلف، بإعتبارهـا املعاىن التى أسسـت 

مجتمعـات عظيمـة، وكانـت حارسـة لتحقق اإلميـان والخري والعـدل ىف أرض أصبحـت ممتلئة جورا. 

سابعاً: دور الدين ىف تشكيل رؤية اإلنسان للعامل

يشـــري الحديـــث عـــن التامســـك اإلجتامعـــى إىل إمكانيـــة تناولـــه عـــىل ثالثـــة 

بإعتبارهـــا  الشـــخصية،  ومســـتوى  الجامعـــة  ومســـتوى  املجتمـــع  مســـتوى  مســـتويات، 
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عضـواً ىف الجامعـة واملجتمـع، وأيضـا بإعتبـار أن الشـخصية هـى نتـاج لهـام معـا.  ونحـن إذا قمنـا 

بتحليـل بنيـة الشـخصية فسـوف نجـد أن كل العنـارص القامئـة ىف املجتمـع والجامعـة، تعـرب عـن 

ذاتهـا مـن خـالل فعـل او سـلوك الشـخصية، الـذى يشـكل وحـدة التفاعـل الحـادث ىف املجتمـع.  

باإلضافـة إىل ذلـك فـإن التامسـك اإلجتامعـى عـىل أى مـن املسـتويات الثالثـة السـابقة لـه عالقـة 

برؤيـة الشـخصية للعـامل املحيـط بهـا، بغـض النظـر عـن تتابـع إتسـاع دوائـره.  وذلك يرجـع إىل أن 

الديـن يشـكل املتغـري الرئيـىس الفاعـل ىف تحقيق التامسـك اإلجتامعى عـىل املسـتويات الثالثة التى 

أرشت إليها، وىف ذلك الوقت فإن الدين يلعب دوراً أساسـياً ىف تشـكيل رؤية اإلنسـان أو الشـخصية 

أو الـذات للعـامل املحيـط بـه،  إضافـة إىل كونـه املرجعيـة التـى تسـاعد ىف تفسـري بعـض أحداثـه.  

ــوف  ــا س ــك فإنن ــا بذل ــامل، إرتباط ــة الع ــوم رؤي ــف مفه ــة تعري ــا إىل محاول ــك يدفعن ذل

نواجــه بتعريفــات عديــدة.  أحــد هــذه التعريفــات يــرى أن مفهــوم رؤيــة العــامل «يعنــى بوجــه 

خــاص الطريقــة التــى يــرى بهــا الشــخص ىف مجتمــع معــني، نفســه ىف عالقتــه بــكل ماعــداه. أى ان 

املصطلــح يعنــى إدراك خصائــص الوجــود ومقوماتــه، مــن حيــث متايزهــا عــن الــذات وإرتباطهــا ىف 

الوقــت نفســه بهــذه الــذات.  إنهــا بإختصــار فكــرة الشــخص عــن الكــون، أو منظومــة األفــكار التى 

تجيبــه عــن تســاؤالته حــول موقفــه مــن الوجــود، واألشــياء التــى تحيــط بــه، وعالقتــه باألشــياء».  

فــكأن مفهــوم رؤيــة العــامل يقصــد بــه – ىف أحــد أبعــاده عــىل األقــل – كل األفــكار والتصــورات 

ــا أعضــاء مجتمــع مــن املجتمعــات.  عــن  ــى يســلم به ــى تقــوم عــىل أســاس اإلفرتاضــات الت الت

ــن  ــس م ــامل وهــذا اإلدراك، لي ــك الع ــامل، وأســس وجــوده، وموقــف اإلنســان مــن ذل ــة الع طبيع

وجهــة نظــر الباحــث، ولكــن حســب تصــورات أعضــاء ذلــك املجتمــع أنفســهم(٦٥).  وىف موضــع 

ــة العــامل بإعتبارهــا «تؤلــف نســق الفكــر أو نســق املعتقــدات أو حتــى نســق  آخــر تعــرف رؤي

ــى وإن كان  ــا، حت ــىل قيامه ــاعد ع ــاق، وتس ــم واألنس ــات والنظ ــن وراء العالق ــى تكم ــوز الت الرم

أعضــاء املجتمــع ال يدركــون وجودهــا»(٦٦).  إىل جانــب ذلــك يعــرف دلتــاى رؤيــة العــامل بإعتبارها 

الصــورة الكونيــة Cosmic Picture التــى تؤلــف النــواة األساســية أو عــىل األصــح «الكتلــة 
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األساسـية للمعتقـدات واملسـلامت اإلفرتاضيـة عن العامل الحقيقـى الواقعى.  والتـى ميكن ىف ضوئها، 

أو بالنظـر إليهـا، الوصـول إىل إجابات شـافية عن التسـاؤالت حول مغـزى الكون» (٦٧).  

ويقدم مالينوفسـىك تعريفه ملفهوم رؤية العامل بقوله «إن ما يهمنا حقا ىف دراسـة اإلنسـان 

البـدا¼ هـو نظرتـه إىل األشـياء ورؤية العامل لديـه وروح الحيـاة والواقع الحقيقى... فـكل ثقافة من 

الثقافـات اإلنسـانية تـزود أعضاءهـا برؤيـة محـددة للعـامل ومبـذاق خـاص ومحـدد للحيـاة.  ففـى 

تجـواىل وتطـواىف عـرب التاريـخ اإلنسـاىن، وىف رحلتـى وإنتقـاىل فـوق سـطح األرض، وجـدت إمكانيـة 

رؤيـة الحيـاة والعـامل مـن مختلـف الزوايـا، التـى تتميـز بهـا كل ثقافـة عـىل حـده، األمر الـذى كان 

ميلـك عـّىل أمـرى، وميـألىن بالرغبـة الحقيقيـة ىف التغلغـل والغـوص إىل أعـامق تلك الثقافـات وفهم 

أمنـاط الحيـاة مبختلـف أشـكالها (٦٨) فـإذا كنـا قـد أرشنـا إىل أن الديـن يشـكل قاعـدة الثقافة، فإن 

ذلـك يعنـى أن الديـن يلعب دوراً محوريا ىف تأسـيس رؤية الشـخصية للعـامل.  باإلضافة إىل ذلك فإن 

مفهـوم رؤيـة العـامل يعنـى عنـد روبـرت ريدفيلد «الطريقـة التى يرى بها اإلنسـان نفسـه ىف عالقته 

بـكل شـئ آخـر، أو ىف عالقتـه بـكل ما عداه، وهـذا يقتىض ترتيب األشـياء واألمور املوجـودة بالفعل 

ىف هـذا الكـون، أو التـى نعتربهـا موجوده او نتصور وجودها، وذلك حسـب أولويـات معينة يقتىض 

البحـث ىف تحديدها» (٦٩).  

أنهـا  نجـد  العـامل فسـوف  برؤيـة  املتعلقـة  الكتابـات  تأملنـا  إذا  فإننـا  النحـو  عـىل هـذا 

يشـري  العـامل.  حيـث  رؤيـة  بنيـة  تشـكل  التـى  األساسـية  العنـارص  مـن  تتفـق حـول مجموعـة 

يـدرك  التـى  األساسـية  اإلفرتاضـات  مـن  مجموعـة  مـن  العـامل  رؤيـة  تشـكل  إىل  األول  العنـرص 

الـذى يتشـكل مـن  العـامل  إليهـا، وهـو  باإلسـتناد  بـه  املحيـط  العـامل  الفـرد طبيعـة  أو  املجتمـع 

دوائـر عديـدة، تبـدأ مـن اآلخـر املغايـر للفـرد. وتسـتمر عـرب الجامعـة واملجتمـع وحتـى الكـون، 

وأن هـذه اإلفرتاضـات وإن كانـت موضـع تسـليم مـن املجتمـع فـإن الفـرد يسـتوعبها مـن خـالل 

التنشـئة اإلجتامعيـة والحيـاة اإلجتامعيـة ىف املجتمـع، ولذلـك نجـد أن هـذه اإلفرتاضـات تشـكل 

النـواة الصلبـة لرؤيـة العـامل (٧٠).  ويؤكـد البعـد الثـاىن لرؤيـة العـامل أن هنـاك متغـريات جوهرية 
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تلعـب دوراً أساسـيا ىف تشـكيل رؤيـة اإلنسـان للعـامل، حيث تضم هـذه املتغريات مسـتوى تحديث 

املجتمـع.  حيـث نجـد أنـه كلـام كان املجتمـع اكـرث أوليـة، كلـام إمتلـك رؤيـة واحـدة متامسـكة 

للعـامل، عـىل عكـس املجتمـع الحديـث الـذى ميكـن أن يضـم عـدة رؤى، تختلـف بإختـالف تبايـن 

األطـر والسـياقات اإلجتامعيـة بداخلـه.  وذلـك يعنـى إمكانيـة وجـود دوائـر متتابعـة لـرؤى العامل، 

فهنـاك رؤى العـامل التـى تشـكل رؤيـة املجتمـع ىف كليتـه، إىل جانـب إمكانيـة وجـود رؤى فرعيـة 

للعـامل تختلـف بإختـالف السـياقات اإلجتامعيـة داخل املجتمع العـام.  وكلام كانت هذه السـياقات 

أكـرث تباينـا، كالبـداوة والريـف والحـرض، كلام أصبح اإلختـالف واضحا بـني رؤى العامل التـى يطورها 

اإلنسـان يف هـذه السـياقات (٧١).  

ويذهـب البعـد الثالـث إىل تحديـد املرجعيـة التـى تتشـكل منهـا رؤيـة العـامل سـواء عـىل 

مسـتوى املجتمـع او الجامعـة أو الفـرد، حيـث تتشـكل رؤيـة العـامل من نسـق املعتقـدات واألفكار 

والرمـوز واملعـاىن، التـى لـدى املجتمـع أو اإلنسـان.  والتى تشـكل املرجعيـة التى يديـر بالنظر إليها 

عالقاتـه مبكونـات الكـون املختلفـة، وهـى املكونـات التى تتـدرج إبتداء مـن قوى مـا وراء الطبيعة، 

مـروراً بالقـوى الفاعلـة ىف الطبيعـة، إنتهـاًء بالقـوى الفاعلـة ىف املجتمـع أو ىف السـياق اإلجتامعـى 

املبـارش للفـرد.  بيـد أنـه برغم تباين املسـتويات التـى يدركها املجتمـع أو الفرد، فـإن رؤية املجتمع 

أو الفـرد تتميـز بالتجانـس، لكونهـا تشـكل كتلـة متامسـكة مـن املعـاىن التـى طورهـا املجتمـع من 

خـالل تفاعـل عنـارص عديـدة.  العنـرص األول يتمثـل ىف البنيـة املعنويـة وهـى البنيـة التـى تضـم 

الـرتاث الحضـارى والثقـاىف للمجتمـع، وكذلـك الحالـة الذهنيـة للمجتمـع، أو مـا ميكـن أن يسـمى 

بالعقـل الجمعـى، إذا إسـتخدمنا اللغـة الدروكيميـة.  يضـاف إىل ذلـك عنـرص آخر يتمثـل ىف الخربة 

التاريخيـة أو الـرتاث التاريخـى للمجتمـع، وكذلـك طبيعة نوعيـة الحياة التى يقودهـا املجتمع.  إىل 

جانـب العنـارص املاديـة التى تلعب دوراً محوريا ىف تشـكيل رؤيـة املجتمع، وكذلك اإلنسـان للعامل. 

يضـاف إىل ذلـك السـياق الجغـراىف واملادى للمجتمـع، ويتصل بذلك منط اإلنتـاج اإلقتصادى بطبيعة 

الحـال، بحيـث يـؤدى تفاعـل وإمتـزاج هـذه العنـارص جميعاً إىل تشـكيل رؤيـة اإلنسـان واملجتمع 

  .(٧٢) للعامل 
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بيـد أننـا إذا تأملنـا غالبيـة الدراسـات التـى تناولـت مبحـث رؤيـة اإلنسـان للعـامل وكذلـك 

فاعليـة العنـارص السـابقة ىف تشـكيل هـذه الرؤيـة فسـوف نجـد أن الدين حارض مبسـاحة واسـعة، 

بإعتبـاره متغـري محـورى ىف تشـكيل رؤية املجتمع واإلنسـان للعامل.  حيث يؤكد دوركيم عىل سـبيل 

املثـال أن الديـن حـارض بصورة واضحة ىف املجتمعـات البدائية، وأن عبادة األسـالف أو عبادة التوتم 

ليسـت سـوى عبـادة املجتمـع لذاتـه.  وإذا كان املجتمـع له أسـبقيته عىل الوجود الفـردى، فإنه من 

الطبيعـى أن يلعـب دوراً محوريـا ىف تشـكيل الوعـى الفردى باألسـاس، فاملجتمع هو «الذى يشـكل 

رؤيـة العـامل التـى عـىل الفـرد أن ينظـر مـن خاللهـا إىل الكـون املحيـط (٧٣).  إرتباطـا بذلـك أطلق 

دوركيـم عـىل نسـق األفـكار والرمـوز التى تـدور حـول تفسـري الطبيعة أو الكـون إسـم «التصورات 

الجمعيـة Collective Representations. حيـث تسـعى التصورات الجمعية ىف إساسـها إىل تقديم 

تصـور شـامل عـن العـامل.  وتعتـرب التومتيـة مثل سـائر األديـان األخرى ىف هـذا الصدد، تأكيـدا لذلك 

ان هـذه األديـان، وإن كانـت بدائيـة أو أوليـة، إال أنهـا تطـور نسـق فكـرى يقـدم صـورة Image أو 

تصـور عـن الكـون أو العـامل الـذى يعيشـون فيه، وعـن مركز األفـراد ىف ذلـك الكون وعـن عالقاتهم 

 Real اإلجتامعيـة املحكومـة بهـذا التصـور (٧٤).  وىف هـذا اإلطـار مييـز دوركيم بـني العـامل الواقعى

World  والعـامل املثـاىل Ideal World،ويذهـب إىل أن اإلنسـان قـد وضـع فـوق العـامل الطبيعـى، 

الـذى تتحقـق فيـه حياتـه العاديـة الدنيويـة، عاملـا آخـر مثـاىل ال يوجـد إال ىف الفكـر أو الذهـن.   

وهـذه الصفـات أو الخصائـص املثاليـة ال يتصـف بهـا العامل الواقعـى ىف حد ذاته، وليسـت داخلة ىف 

تركيبـه، بـل هـى مـن خلق اإلنسـان الـذى أضافهـا وفرضهـا عليـه، وأن التفكـري بواسـطة التصورات 

ال يحقـق فقـط رؤيـة للواقـع ىف منظـور عـام، بـل يعمل عـىل تحويل ذلـك الواقع وتغيـريه (٧٥).  

دور  تؤكــد  العــامل  لرؤيــة  تصــوراً  فيــرب  ماكــس  قــدم  فقــد  ذلــك  إىل  باإلضافــة 

الفاعــل الربوتســتنتى لديــة مجموعــة  الرؤيــة.  حيــث نجــد أن  الديــن ىف تشــكيل هــذه 

ميكــن  والتــى  الكالفنيــة،  صورتهــا  ىف  الربوتســتنتية  مــن  أســتوعبها  التــى  األفــكار  مــن 

األساســية.   اإلفرتاضــات  مــن  مجموعــة  إىل  تســتند  للعــامل  رؤيــة  مجموعهــا  ىف  تقــدم  أن 
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األول «أن هنـاك «االهـا» متعاليـا خلـق هـذا الكـون وهـو الـذى يحكمة ويسـيطر عليـه، «والثاىن» 

أن «اللـه» قـدر عـىل البـرش إمـا الخـالص الكامـل أو اإلدانـة الكاملـة وال دخـل لإلنسـان ىف ذلـك.  

والثالـث أن «اللـه» خلـق هـذا العـامل ووضـع اإلنسـان فيـه لتحقيـق مجـده، وعليه إعـامر املجتمع 

خدمـة «للـه» وتحقيقـا ملجـده.  والرابـع أن «الله» قدر عىل اإلنسـان أن يعمل بصـورة دامئة إلعامر 

املجتمـع تحقيقـا ملجـد «اللـه».  والخامـس أنه لىك يحقق اإلنسـان ذلـك، فإن عليـه أن يرتك ملذات 

هـذا العـامل الجسـدية أو الحسـية إىل غـري رجعـه (٧٦).  لذلـك شـكل املتغـري الدينـى جوهـر رؤيـة 

اإلنسـان للعـامل، وهـى الرؤيـة التـى حـددت طبيعـة نظرتـه ملكونـات الكـون املحيط، بـل ووجهت 

سـلوكياته نحـو هـذه املكونات.  

للعـامل  واملجتمـع  اإلنسـان  رؤيـة  تحديـد  ىف  دوره  يلعـب  قـد  الديـن  أن  جانـب  وإىل 

بصـورة مبـارشة، فإنـه ينجـز هـذه املهمـة بصـورة غـري مبـارشة كذلـك.  وهـو ينجـز هـذه املهمـة 

والثقافـة.   الحضـارة  قاعـدة  يشـكل  الديـن  أن  إىل  يرجـع  وذلـك  والثقافـة،  الحضـارة  مـن خـالل 

فالحضـارات العظيمـة التـى شـهدها العـامل هـى التـى إسـتندت إىل الديـن باألسـاس.  فالحضـارة 

الفرعونيـة والحضـارة الصينيـة والهنديـة وكذلـك الحضـارة الغربيـة املعـارصه، إسـتندت إىل الديـن 

بصـورة أساسـية، وأن الديـن هـو الـذى كان يشـكل طبيعـة هـذه الحضـارات (٧٧).  وإذا كانـت 

الحضـارة تحتـوى عـىل جملـة مـن الثقافـات املتتابعـة تاريخيـا أو املتنوعـة جغرافيـا، فإننـا نجـد 

أن أى ثقافـة مـن الثقافـات تسـتند إىل قاعـدة الديـن باألسـاس، فالحـالل والحـرام الدينـى، هـو ىف 

غالبـه الصـواب والخطـأ الثقـاىف.  وهـو مـا يؤكـد عليـه عـامل اإلجتـامع األمريـىك تالكـوت بارسـونز، 

الـذى يـرى أن الديـن يحـدد طبيعـة الثقافـة، وبدورهـا فـإن الثقافـة هـى التـى تشـكل املعـاىن 

الحاكمـة ىف املجتمـع، كـام أنهـا التـى تتـوىل تنظيـم التفاعـل اإلجتامعـى ىف مختلـف املجـاالت.  

التـي توجـه سـلوكيات الفـرد ىف مختلـف املجـاالت، وتجـاه  إىل جانـب ذلـك فـإن الثقافـة هـى 

مختلـف املوضوعـات.  ولذلـك نجـد أن الديـن بصـورة مبـارشة أو غـري مبـارشة، مـن خـالل الثقافـة 

، هـو الـذى يحـدد تصـورات البـرش تجـاه عاملهـم املحيـط.  وىف هـذا اإلطـار يشـغل الدين مسـاحة 
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كبرية أو يلعب دورا محوريا، فهو باألصح  الذى يحدد اإلفرتاضات األساسية لرؤية اإلنسان للعامل. 

ذلـك يعنـى أن الديـن حـارض عـرب تكوينـات متتابعـة تؤكـد محوريتـه، فهـو الـذى يؤكـد 

متاسـك املجتمـع سـواء مـن خـالل رمزيتـه، أو مـن خـالل الوظائـف املبـارشة التـى يؤديهـا ىف إتجاه 

تحقيـق التامسـك، إضافـة إىل أن الديـن هـو الـذى يؤكد متاسـك الشـخصية اإلنسـانية وإسـتقرارها، 

ونقصـد بذلـك متاسـك بنيتهـا، ثـم إرتباطهـا باملجتمع.  بحيـث تصبح رؤيـة العامل تعبرياً عن أنسـاق 

متامسـكه تضـم  املجتمـع والجامعـة والشـخصية، سـواء كان هـذا التامسـك واقعيـا  أو مـن خـالل 

تشـكيالت الرمزيـة الدينية. 
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الفصل الرابع

دور رأس املال الديني

يف دعم الفعل اإلنساين

متهيد:

مـن املؤكـد أن التنظـري االجتامعـي املتعلـق بالديـن يحتـاج إيل مراجعـة أساسـية يف عـرص 

أصبحـت املعـاين تشـكل فيـه رأسـامل ، بحيـث أصبحنـا نتحـدث عـن رأس املـال الثقـايف ورأس 

املـال املعـريف ورأس املـال االجتامعـي وأخـريا رأس املـال الدينـي ، وهـو مـا نتعـرض لـه بالتحليـل 

يف هـذا الفصـل.   وإذا كان الديـن يعـرف بإعتبـاره «نظـام متكامـل مـن املعتقـدات واملعامـالت 

التـي تشـكل قاعـدة ألسـلوب حيـاة وشـعائر ومؤسسـات تسـاعد األفـراد عـيل أن يدركـوا معنـي 

لحياتهـم مـن خـالل التوجـه إيل مـا يرونـه مقدسـا ولـه قيمـة نهائيـة واإللتـزام بذلـك».  فإننـا قبـل 

أن نتحـدث عـن الديـن كأحـد أمنـاط رأس املـال نـري رضورة التعـرض ملكانـة الديـن يف املجتمـع 

، وطبيعـة الـدور الـذي يلعبـه الديـن يف صياغـة التفاعـالت االجتامعيـة أو مـا ميكـن أن يسـمي 

بوظيفـة الديـن ، ولـىك نحقـق ذلـك نـرى رضورة طـرح مجموعـة مـن التسـاؤالت الرضوريـة، منها 

هـل الديـن يـؤدي وظيفـة إيجابيـة لصالـح املجتمـع ، ومـن ثـم فهـو يشـكل قيمـة مضافـة لـه،  أم 

أن الديـن يـؤدي وظيفـة سـلبية تعـوق حركـة املجتمـع كـام أشـارت إىل ذلـك بعـض منـاذج التنظري 

االجتامعـى.  هـل ميكـن أن يتـم تحديـث املجتمـع بتحديـث الـرتاث وإعـادة قـراءة نصـوص الدين 

إلستكشـاف طبقـات املعـاىن التـى تتضمـن نسـبية الواقـع ىف مطلـق النـص الدينـى، وتسـاعد عـىل 

قـراءة تنوعـات الزمـان واملـكان وحالـة االجتـامع ىف إطـاره، أم أن التحديـث الغـرىب سـوف يظـل 

األيقونـة املقدسـة التـى تـدور حولهـا؟.  هـل ميكـن أن يشـكل الدين واملعـاىن الدينية قيمـة مضافة 

لـرأس املـال املجتمعـى بإمكانهـا التحـول إىل قيم إنسـانية وإجتامعية وإقتصادية وسياسـية تسـاعد 

اإلنسـان عـىل مزيـد تكييـف واقعـة ملتطالباتـه وإرادتـه؟ هـل ميكـن أن يكـون للمعـاىن الدينيـة 

القـدرة عـىل إسـتنفار الفعـل اإلنسـاىن القـادر عـىل تغيـري الواقـع ومدخـالً إليـه، عمـالً بقولـه تعاىل 

«إن اللـه ال يغـري مـا بقـوم حتـى يغـريوا مـا بأنفسـهم» سـورة الرعـد اآليـة١١ ، هـل ميكـن أن 
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تجعـل املعـاىن الدينيـة اإلنسـان فاعـالً ثوريـا قـادراً عـىل تغيـري واقعـة وإعـادة تشـكيلة مبـا يجعله 

مالئـم إلشـباع حاجاتـه، بأعتبـار أن اإلنسـان «خليفـة اللـه ىف األرض عمـالً بقولـه تعـاىل «وإذ قـال 

ربـك للملئكـة إىن جاعـل ىف األرض خليفـة قالـوا أتجعـل فيها من يفسـد فيها ويسـفك الدماء ونحن 

نسـبح بحمـدك ونقـدس لـك قـال إىن أعلم مـاال تعلمون اآليـة ٣٠ من سـورة البقرة» ومـن ثم عليه 

أن يعيـد بنـاء واقعـة مبـا يجعلـه مالمئـاً إلشـباع حاجاتـه املاديـة واملعنوية، ومن ثـم جديـراً بالحياة 

فيـه؟.  هـل نحتـاج إىل مراجعـة أفكارنـا وتصوراتنـا فيام يتعلـق بالدين، كاسـاس للثقافـة والحضارة 

وكذلـك كمدخـل للتحديـث؟  مـا نطرحة هو من نوع األسـئلة الكبـرية التى تحتاج لقـدر من التأمل 

اإلنسـاىن، يشـكل محاولتنـا ، يف محاولـة لإلقـرتاب العلمـي مـن قضية العالقـة بني الديـن واملجتمع ، 

حيـث تعرضـت هـذه العالقـة يف الفـرتة األخـرية لقـدر كبـري من الجـدل حتـي أصابها قـدر من عدم 

التحديـد األمـر، الـذي يفـرض علينـا التعـرض العلمي لها مـن خالل تنـاول القضايـا التاليه. 

أوال: مسلامت منهجية لفهم مكانة الدين يف املجتمع

تأثـر الحـوار الدائـر يف إطـار الجامعـة الثقافيـة فيـام يتعلـق مبكانـة الديـن يف املجتمـع، 

والـدور الـذي ميكـن أن يلعبـه يف إطـاره أن سـلبيا أو إيجابيـا، مبجموعـة مـن األفـكار النمطيـة التي 

إنتقلـت إلينـا مـن الحضـارة الغربيـة.  نقلها البعض مـن ذوي التوجهـات العلامنية املتطرفـة ، األمر 

الـذي يفـرض علينـا بدايـة إلقـاء الضـوء عـيل هذه األفـكار من خـالل تطويـر مجموعة مـن القضايا 

التـي ميكـن أن تشـكل مقدمـة منهجيـة ملناقشـة مكانـة الديـن يف مجتمعاتنـا، وهـي القضايـا التي 

نعـرض يـإيجـاز لبعضهـا فيـام ييل. 

وتـدور القضيـة األويل حـول املوقـف السـلبي للرتاث الغريب مـن الدين ، حيـث ، تم تجريد 

غالبيـة أفـكار هـذا الـرتاث عـن فـرتة أو حالة إسـتثنائية مرت بهـا املجتمعـات الغربية. وهـي الفرتة 

التـي شـهدت إنحـراف الكنيسـة الكاثوليكيـة يف القـرن الرابـع عـرش، إضافـة إيل الحـروب الدينيـة 

والسياسـية التي إندلعت يف اوربا يف فرتة القرن السـادس عرش والسـابع عرش، وهي فرتة إسـتثنائية 

يف التاريـخ األوريب ، ثـم شـكل اإلسـتثناء - عـن خطـأ - األسـاس  والقاعـدة.  فمـن غـري املنطقـي 
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أن تكـون ثالثـة أو أربعـة قـرون بديـال لسـته عـرش قرنـا مـن تاريـخ أوربـا الـذي بلـغ عرشيـن قرنا 

منـذ ميـالد السـيد املسـيح عليـه السـالم (١)،  فمـن غـري املنطقـي كذلـك أن يتحـول اإلسـتثناء إيل 

قاعـدة ، والقاعـدة إيل إسـتثناء.  ويرتبـط بذلـك أنـه ال يصبـح تفكريا سـليام أن نعمـم التفاعل الذي 

سـاد هـذه الفـرتة فيـام يتعلـق بالدين ليصبـح رؤيـة أو موقفا عاما مـن الدين . واألدهـي أن تعتمد 

وجهـة النظـر هـذه التـى تعرب عن وجهة نظـر البعض فيام يتعلـق بالدين، أو عـن وجهة نظر بعض 

النـامذج النظريـة كـام لـو أنهـا تعـرب عـن تيـار كامـل مـن التنظـري االجتامعـى، ىف محاولـة لتوسـيع 

مسـاحة األسـتثناء – مـرة ثانيـة – ليصبـح القاعـدة.  ذلـك يعنـى أن األمـر يحتـاج حقـا ومبوضوعية 

مراجعة.    إىل 

إرتباطـا بذلـك تذهـب القضية الثانيـة إيل أنـه إذا كان للموقف العلـامين األوريب مرشوعيته 

بالنظـر إيل أحـداث تاريخيـه - حتـي ولـو كان غـري منطقـي حسـبام أرشنـا يف الفقرة السـابقة – فإن 

ذلـك ال يكـون مرشوعـا إذا تـم توسـيع هـذه املواقـف ليشـمل ديانـات أو حضـارات أخـري هـذه 

التفاعـالت املتعلقـة باملعـاين الدينيـة ، وإن كانـت مل تشـهد حروبـا دينيـة كذلـك.  بـل إننـا نجد أن 

الديـن عـيل العكـس مـن ذلـك قـد لعـب دوراً تحريريا يف كثـري هذه مـن املجتمعـات والحضارات ، 

سـواًء فيـام يتعلـق مبواجهـة القـوي االسـتعامرية أو يف تأمني إسـتقالل هـذه املجتمعـات. مثال عيل 

ذلـك الـدور الـذي لعبتـه املعـاين الدينيـة يف تعبئـه املقاومـة ضـد االسـتعامر يف عاملنا كـام حدث يف 

عديـد مـن الـدول العربيـة واالسـالمية.  وهـو  الـدور الـذي رصـده بكفـاءة وإمتياز مؤلف جانسـن 

G.H. Jansen عـن اإلسـالم املناضـل Militent Islam (٢). أو مؤلـف «سوسـيولوجية ثـورة الـذى 

كتبـة املفكـر فرانـز قانون الفرنىس الجنسـية الجزائرى املولـد، والذى رأى ىف الحجاب اإلسـالمى رمزاً 

ثوريـا سـاهم ىف إشـعال جـذوة النضـال الجزائـرى مـن أجـل االسـتقالل.  وترتيبـا عيل ذلـك فإننا إذا 

تبنينـا املوقـف الغـريب مـن الديـن فإننـا قـد فرضنا عيل أنفسـنا التفكـري بعقليـة التابع.  

إهــداراً  يتضمنــان  موقفــني  مثــة  أن  إيل  الثالثــة  القضيــة  تشــري  بذلــك  إرتباطــا 

البعــض.  حيــث يشــكل  للمعــاين الدينيــة برغــم تناقــض هذيــن املوقفــني مــع بعضهــام 
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التطـرف الدينـي موقفـا يسـقط إعتداليـة الديـن وسـامحته ىف محاولـة إسـتغالل الديـن لتربيـر 

سـلوكيات يصـل إنحرافهـا إيل حـد تناقضهـا مـع مصلحـة املجتمـع. بحيـث نجـد أن هـذا املوقـف 

املتطـرف بالديـن يسـقط فاعليـة الديـن يف تكوينة األسـايس كام يضعـف قدرته عىل التعبئـة العامة 

الشـاملة،  ويبقـي بديـال لذلـك عـيل بعـض املامرسـات أو املعتقـدات ذات الطبيعـة املتعصبـة غـري 

السـمحة التـى تختـزل جوهـر معـاىن الدين إيل معـاين تتناقض مـع طبيعته ، ويف ذلك إهـدار ملكانة 

الديـن ودورة يف املجتمـع ، كـام هـو إنحـراف عـن نيـة مبيتـه مبضامـني الديـن ومقاصـدة(٣)١*.  يف 

مقابـل ذلـك يوجـد التطـرف العلامين الـذي يري يف الديـن زائدة دوديـة ينبغي إسـتئصالها من بنية 

املجتمـع، متجاهـال بذلـك الـدور الذي لعبتـه األديان يف بناء حضـارات وأيضا يف تعبئـة البرش للقيام 

بأعـامل تتجـاوز أحيانـا القـدرات اإلنسـانية املعتـادة(٤).  إضافـة إيل عـدم إدراك أن املجتمعـات 

اإلنسـانية إبتدعـت األديـان قبـل أن يكـون للديـن مصـدره اإللهـي. األمـر الـذي يشـري إيل أن مثـة 

حاجـة يف بنـاء املجتمـع إيل الديـن الـذي يـؤدي وظائـف أساسـية سـواء بالنسـبة لبنـاء املجتمـع أو 

للبـرش الذيـن يعيشـون يف إطـاره (٥).  وهـو ما يعنـي إتفاق املوقفـني – الديني املتطـرف والعلامين 

املتطـرف – يف إهـدار الديـن بإعتبـاره قيمة مضافة بالنسـبة للبـرش واملجتمع.  وإرتباطـا بذلك فإننا  

نحتـاج إىل تفكـري هـادئ وموضوعـى، معتـدل ومنطقــى وغـري موجـه مبقـوالت وتحيـزات مسـبقه 

بشـأن الديـن ودوره املمكـن ىف إثـراء الحيـاة االجتامعيـة للبـرش، واالرتقـاء بهـا، إسـتناداً إىل نـرش 

نية. معا

     ويف نطـــاق القضيـــة الرابعـــة فإننـــا إذا تأملنـــا واقـــع املجتمعـــات الغربيـــة 

ــتند  ــة ، تسـ ــاملة وجذريـ ــة شـ ــة مراجعـ ــهد اآلن عمليـ ــا تشـ ــظ أنهـ ــوف نالحـ ــارصة فسـ املعـ

إيل إدراك أن غيـــاب املعـــاين الروحيـــة مـــن املمكـــن أن يشـــكل العنـــرص الـــذي ينفـــي بنيـــة 

الحضـــارة.  يؤكـــد ذلـــك مـــؤرشات عديـــدة.  أول هـــذه املـــؤرشات يتمثـــل يف الحديـــث 

١* *ىف أثناء توزيع الرسول «صىل الله عليه وسلم» للغنائم ىف أعقاب إحدى الغزوات، صاح أعراىب قائالً «أعدل يا محمد» فرد 
عليه الرسول أن مل أعدل أنا فمن يعدل. فهم سيدنا عمر بن الخطاب برضب عنق األعراىب بسيفه، فمنعه الرسول قائالً «أتركه 

فسوف يكون له قوم يتطرفون بالدين حتى يخرجون منه كام تخرج السهم من الرمية». 
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املتكـرر الـذى يذهـب إىل التأكيـد عـيل رضورة العـودة إيل تعميق القيـم واألخـالق ىف نفوس البرش 

، بسـبب االنهيـارات التـي أصابـت األرسة ، الوحـدة املحوريـة يف بنـاء املجتمـع ، بحيـث اعجزتهـا 

هـذه االنهيـارات عـن القيـام بوظائفهـا األساسـية.  إضافة إيل االشـارات املتكـررة إيل أن غياب القيم 

الروحيـة عـن الحضـارة مـن املمكـن أن يشـكل معـول إنهيارهـا ونفيهـا مـن الداخـل ، حيـث نجـد 

 ، «The End of Order املضامـني التـي تؤكـد ذلـك يف مؤلـف فرنسـيس فوكويامـا «نهايـة نظـام

حيـث املطالبـة بالعـودة إيل القيـم واآلخـالق ، التـي بدأ غيابها يلعـب دورا هاما يف تـآكل رأس املال 

االجتامعـي داخـل الحضـارة الغربيـة ، مـام قـد يـؤدي إيل تـآكل أشـكال رأس املـال األخـري بصـورة 

تدريجيـة (٦).  مـن املـؤرشات التـي تشـري إيل ذلـك أيضـا الحديـث املتكـرر اآلن عـن نظريـة الخلق 

اإللهـي التـي بـدأ البعـض يطرحهـا لتحـل محل نظرية التطـور ، حيث يـدور بشـأنها اآلن جدل كبري 

يف جامعـة هارفـارد وهـي أعـرق الجامعـات األمريكيـة.  األمـر الـذي يشـري يف مجملـة إيل رغبـة يف 

تلمـس السـبيل نحـو إسـتدعاء املعتقـدات الروحية ، التي تؤكـد قناعة وجود قوي يف نطـاق ما وراء 

الطبيعـة هـي التـي خلقـت هـذا العـامل ، وهـي التي تتـويل تسـيريه وتنظيمـة وفق قوانـني محدده.

ويف إطـار القضيـة الخامسـة فإننـا نفهـم الديـن بإعتبـاره مجموعـة مـن املعـاين التـي ميكن 

أن تشـكل رأسـامل ، لـه كل خصائـص رأس املـال ، وأول هـذه الخصائـص أن املعـاين الدينيـة تعيـد 

إنتـاج نفسـها.  وإعـادة إنتـاج املعـاين ميكـن أن يتخـذ شـكلني، األول أن تنتـرش املعاين بـني عدد أكرب 

مـن البـرش.  ويف هـذا اإلطـار فإننـا نجـد أنه كلـام كانت املعـاين الدينيـة ذات طابع إنسـاين ، وخرية 

وسـمحة ، وتقبـل إيجابيـا اآلخـر مع إحرتام معانيـة ، كلام كان من األيرس أن تنتقـل هذه املعاين بني 

أكـرب عـدد مـن البـرش ، وهو مـا يعني تراكم املعاين عن طريق االتسـاع. ذلك باإلضافـة إيل أن املعاين 

قـد تعيـد إنتـاج ذاتهـا من خالل التجـدد، حيث نجد أن إنتشـار املعـاين الدينية السـمحة والواضحة 

بـدون حرفيـة أو تعنـت، مـن شـأنه أن يفتـح آفـاق اإلبـداع يف إطارها.  من خـالل قراءتهـا وتأويلها 

لتوليـد معـاين جديـدة كانـت كامنـة فيهـا مبـا يالئـم أوضاعـاً إجتامعيـة متجـددة ، عيل هـذا النحو 
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تتكشـف املعـاين عـن مضامـني جديـدة مبـا يالئـم أحـوال الواقـع املتغـريه.  باإلضافـة إيل ذلـك فـإن 

إنتشـار املعـاين الدينيـة يتيـح إمكانيـة ان يصبـح األقتناع بها أكـرث عمقا ، بحيث يصبـح عمق املعاين 

الدينيـة يف حـد ذاتـه قيمـة مضافـة.  يضـاف إيل ذلك فإن إنتشـار املعـاين الدينية بـني مجموعة من 

البـرش مـن شـأنه أن يوحـد بينهم، ويؤسـس بينهـم حالة من التكافـل أو التامسـك االجتامعي ، التي 

ميكـن أن ترتاكـم حتـي تكـون قـادرة عـيل دفعهـم إلنجاز فعل مشـرتك.  وهـو ما يجسـد احد معاين 

رأس املـال الديني (٧).  

باإلضافـة إيل ذلـك فإننـا نجـد أن الديـن كرأسـامل قابل للتحول إيل أشـكال أخـري من رأس 

املـال.  فمثـال نجـده قابـل للتحـول إيل رأس املـال االقتصـادي حينـام تتحول القيـم واملعـاين الدينية 

إيل إنتـاج رأس املـال االقتصـادي.  وتصـف نظريـة عـامل اإلجتـامع األملـاين ماكـس فيـرب هـذا التحول 

بإمتيـاز ، حينـام أشـار إيل تحـول املعـاين الدينيـة املتضمنة يف قيـم العمل الدؤوب والتقشـف وعدم 

إهـدار الزمـن واالدخـار بإعتبارهـا أخالقـا بروتسـتنتية إيل روح دفعـت إيل نشـأة النظام الرأسـاميل.  

وإستشـهد عـيل ذلـك بإستكشـاف مالمـح االنتشـار الرأسـاميل يف أوربا ، حيـث أكـد أن املناطق التي 

إنتـرشت فيهـا الربوتسـتنية هـي ذاتها مناطـق الغني يف أوربـا ، وأن مناطق الفقر هـي املناطق التي 

إنتـرشت فيهـا الديانـة الكاثوليكيـة(٨). إضافـة إيل أننـا إذا تأملنـا جملـة املعـاين القرآنيـة املتعلقـة 

بالتوريـث والـزكاة واالحسـان ، فإننـا سـوف نـدرك أنهـا تعمـل عـيل إعـادة توزيـع الرثوة عـرب عدة 

أجيـال أو عـيل صعيـد املجتمـع داخل إطـار الجيـل الواحد. 

عـيل هـذا النحـو فإنـه إذا حـدث تطـرف بالديـن أو جمـود بـه بعـدم اإلقـدام عـىل إعـادة 

تأويلـه بحسـب الواقـع املتجـدد، إلستكشـاف املعـاىن الكامنـة واملتعلقـة مبختلـف جوانـب هـذا 

الواقـع، فـإن ذلـك مـن شـأنه أن يجمـد املعـاين الدينيـة ، فيجعلهـا غـري قادرة عـيل التجـدد وإعادة 

إنتـاج ذاتهـا.  يحـدث ذلـك أحيانـا مـن ناحيـة ألن املوقـف املتطـرف يتمسـك عـادة بحرفيـة النص 

دون محاولـة إعـادة قراءتـه يف ضـوء الواقـع املتجـدد، األمـر الـذي يـؤدي إيل عـدم إنتـاج النـص 

لذاتـه مـع توليـد قيمـة مضافـة.  باإلضافـة إيل ذلـك فـإن التطـرف يـورث املعـاين الدينيـة حالة من 
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التصلـب والجمـود وعـدم السـامحة أو املرونـة حسـب مقتضيات املوقـف.  األمر الـذي يعوقها عن 

االنتشـار يف دوائـر أوسـع مـن دائـرة املتطرفـني أنفسـهم ، وهـو مـا يـؤدي إيل عـدم إعـادة إنتاجهـا 

مـن خـالل دائـرة أوسـع جامهرييـا.  وبطبيعـة الحـال فـإن التطـرف العلـامين مـن شـانه أن يثبـت 

املعـاين الدينيـة ، بإعتبارهـا معـاين مرفـوض أن توجـه أو تضبـط التفاعـل يف املجتمع. يف هـذا اإلطار 

نجـد أن بعـض املواقـف تطالـب بإجتثاث الديـن من جذوره ، بينـام تطالب مواقـف علامنية أخري 

بحصـار الديـن يف حـدود الضمـري الفـردي ، وهـو ما يعنـي أن املوقـف العلامين املتطرف يسـعي إما 

إيل تبديـد الفاعليـة الدينيـة كليـة أو عـيل األقـل تقليصهـا متبعا ىف ذلـك بصورة حرفيـة ذات منطق 

التفكـري الغرىب. 

ثانياً: عنارص بناء رأس املال الدينى. 

يشـكل أى منـط مـن أمناط رأس املال كائنـا أو بناء عضويا بطبيعتة، ونقصـد بالبناء العضوى 

لـرأس املـال، أنـه كالكائـن الحى ينشـأ، ويتشـكل مـن مجموعة مـن العنارص، ثـم أنه ميتلـك القدرة 

عـىل االسـتمرار والرتاكـم، أو يتعـرض للهـدر وقانون تناقص معـدالت النمو واملـوت.  وىف هذا اإلطار 

فإننـا أذا تأملنـا بنـاء رأس املـال الدينـى فسـوف نجد أنـه، عىل غـرار رأس املال االجتامعى، يتشـكل 

مـن بعـض املكونـات األساسـية، وإن زادت بعـض املكونـات ىف األول عـىل الثاىن.  ويشـري تأمل هذه 

املكونـات إىل أنهـا تضـم املعـاىن، ثم الثقـة، وااللتزامات املتبادلة، والشـبكات والرتابطـات، إضافة إىل 

الهـدف الـذى يـؤدى تحقيقـه إىل تعميـق املعـاىن وتأكيـد فاعليتها لتبـدأ الدائرة من جديـد ونعرض 

فيـام يىل لهـذه املكونات. 

١- املعـاىن كطاقـة رمزيـة دافعـة للفعـل: تحتـوى األديـان عـىل كثـري مـن املعـاىن التـى 

تحـدد مغـزى خلـق اللـه للكـون ووضـع اإلنسـان فيـه، إلعـامره وتحقيـق مجـد اللـه فيـه، حسـبام 

يذهـب العـامل العـرىب عبـد الرحمـن بـن خلـدون ىف مقدمتـه، وكذلـك عـامل االجتـامع ماكـس فيـرب.  

ومـن شـأن هـذه املعـاىن أنهـا تخاطـب كل البـرش وليسـت مقصـورة عـىل فئـة مـن البـرش.  ومـن 

ثـم يصبـح الديـن عـىل مـا يذهـب ماكـس فيـرب مصـدراً لتجديـدات وأبداعـات كثـرية تسـهم عـىل 

املـدى البعيـد ىف تأسـيس تكامـل املجتمـع (٩)، ومـن ثـم تصبـح الديانـة ىف بعـض املجتمعـات 

أساسـاً للتنظيـم االجتامعـى، وليسـت احـد تجلياتـه أو مظاهـره فقـط (١٠).  وىف هـذا اإلطـار فإننا 
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نجـد أن هـذه املعـاىن تضم عادة القيـم واألفكار واملبادئ التى تشـكل محور الدين، والتفسـريات او 

التأويـالت التـى تتعلـق بذلـك.  وتتغلغـل هذه املعـاىن ىف واقع البرش فتشـكل مرجعية لسـلوكياتهم 

االجتامعيـة ىف مختلف املجاالت. 

وتتواجـد هـذه املعـاىن ىف السـياق االجتامعـى من خالل ثالثـة صيغ، ىف إطـار الصيغة األوىل 

يتـم إسـتيعاب هـذه املعـاىن مـن خـالل مؤسسـات التنشـئة االجتامعيـة املختلفـة فتشـكل جوهـر 

الضمـري األخالقـى للفـرد، يحـدد لـه سـلوكياته، ومـا هـو الصـواب والخطـأ ىف مختلـف املجـاالت 

اإلجتامعيـة.  وىف العـادة تكـون هـذه املعـاىن موزعة بصـورة متباينة بـني البرش، وهـو التوزيع الذى 

يوضـح درجـة االلتـزام بهـا مـن خـالل إبـراز قدرتهـا عـيل توجيـة الفعـل اإلنسـاىن.  وتوجـد املعـاىن 

الدينيـة مـن خـالل الصيغـة الثانيـة متضمنـة ىف ثقافـة املجتمـع، وتؤثـر بالتحديـد عـىل منظومـات 

القيـم الوجدانيـة والتفضيليـة.  ومـن خـالل هـذه الصيغـة أيضـا تتبايـن الثقافات من حيـث درجة 

االلتـزام ىف قيمهـا وبنتهـا املعياريـة مبضامـني املعـاىن الدينيـة.  ومـن خـالل الصيغـة الثالثـة تشـكل 

املعـاىن الدينيـة صيغـة للتوقعـات املتبادلـة، وهـى التوقعـات التـى تعمق االلتـزام باملعـاىن الدينية 

ومـن ثـم تطـور نوعـاً من الثقـة املتبادلـة، بل وتسـاعد عىل تـآزر األفعال اإلنسـانية بإتجـاه تحقيق 

النفـع املتبـادل، أو إنجـاز األهـداف املشـرتكة.  وقبـل ذلـك فهـى تضفى عـىل الشـبكات والرتابطات 

قـوة ومتاسـكا وفاعليـة بحيـث ال تقتـرص هـذه الفاعليـة عـىل أعضـاء هـذه الرتابطات، وإمنـا تفيض 

عـىل مـا حولهـا حتـى تصل إىل حـدود ثقافـة وحضـارة املجتمـع (١١). 

تأسـيس  إىل  تحتـاج  الدينـى  املـال  رأس  مكونـات  كأحـد  املعـاىن  فـإن  اإلطـار  هـذا  وىف 

الظـروف املالمئـة حتـى يتحقـق تراكمهـا، وهـو الرتاكـم الـذى يتحقـق مـن خـالل أسـاليب عديدة. 

أولهـا أن يعـاد تأويـل النصـوص الدينيـة إلستكشـاف طبقـات املعـاىن ىف النـص، مبـا يالئـم القضايـا 

والظـروف املتغـرية املتحـددة، وهـو الجهـد الـذى ينجـزه تجديـد الخطـاب الدينـى، حيـث يـؤدى 

الثـاىن  األسـلوب  ويتصـل  الدينيـة.   املعـاين  بنيـة  يف  الفاعليـة  قابليـة  تأسـيس  إىل  الجهـد  هـذا 

التـى تتـوىل  النـواة الصلبـة  البـرش ىف املجتمـع، إىل حـد تأسـيس  الدينيـة عنـد  بتعميـق املعـاىن 

نـرش هـذه املعـاىن، وهـو مـا يعنـى تجذيـر الفاعليـة ىف العمـق. ومـن خـالل األسـلوب الثالـث يتم 
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نـرش هـذه املعـاىن ىف االتسـاع بحيـث تصبـح هـذه املعـاىن حـارضة وفعالـة وموجهـة ألفعـال البرش 

ىف مختلـف املجـاالت االجتامعيـة، خاصـة إذا كانـت هـذه املعاىن وسـطية ومعتدلة تسـعى لتحقيق 

متاسـك األمـة، مـن خـالل التأكيـد عىل قيـم التسـامح مع االخـر (١٢). 

غـري أن التفاعـل قـد يسـري ىف إتجـاه عكـيس، حيث قـد تعمل الظـروف ىف إتجـاه هدر رأس 

املـال الدينـى.  وذلـك بـأن تعمـل املؤسسـة والنخبـة الدينيـة إتجـاه فـرض الجمـود عـىل رأس املال 

الدينـى، بحيـث تجعلـه محافظاً غري قابـل للتداول عرب التفاعـالت اليومية، ومن ثم فاقـداً للفاعلية.  

أو حينـام تتجـة األنظمـة السياسـية إلسـتغالل الديـن ىف فرض خضـوع العامة، حيـث ال يدركون من 

الديـن سـوى الخضـوع لـوىل األمـر، ومـن ثـم تفـرض حالـة مـن اإلفقـار الدينى عـىل العامـة، حيث 

يلعـب الديـن دورة ىف حـدودة الدنيـا ىف توجيـه أفعـال البرش، بل يحـدث أحيانا إزاحـة الدين كلية 

مـن السـاحة اإلجتامعيـة إىل نطـاق الضامئر الفردية، وأحيانا مشـوها.  يضاف إىل ذلـك فإن التطرف 

بالديـن، وتأويلـه مبـا يجعلـه دعـوة بإتجـاه التعصب والعـداء لآلخر، إمنا هـو نوع من إنقـاص قيمة 

الديـن، بـل وتشـوية مضامينة، بـل ودفعة ىف إتجـاه التـأكل والتناقص (١٣). 

٢- دور املعـاىن الدينيـة ىف بنـاء الثقـة:  يعـد مفهـوم الثقـة مـن املفاهيم األساسـية ىف تراث 

رأس املـال االجتامعـى والدينـى عـىل السـواء.  وإذا كانـت املعـاىن الدينيـة ىف غالبهـا تدعـوا إىل 

 Radius التعـاون والرتاحـم، فـإن قيام هذه العمليات والسـلوكيات يسـاعد يف توسـيع إشـعاع الثقة

of Trust، وهـو مـا يعنـى إتسـاع حـدود الثقـة لتتجـاور الجامعـة إىل خارجهـا.  ويذهب فرنسـيس 

فوكويامـا إىل أن حـدود الثقـة يعـد مـن األبعـاد األساسـية لتأسـيس التامسـك اإلجتامعـى، كام يؤكد 

عـىل قـدرة أعضـاء الجامعـة عىل التعـاون مع أعضـاء الجامعـات األخـرى(١٤).  وإذا كان التعاون – 

وفقـا للمعـاىن – يعـد أحـد العوامل الحاسـمة ىف عملية اإلنجـاز.  فإن هذا التعـاون والتفاعالت التى 

تشـكل بيئتـه ميكـن يلعب أن دوراً ىف تأسـيس الفضائـل الدينية، التى تؤدى بدورهـا إىل التأكيد عىل 

مزيـد مـن التعـاون.  وىف هذا الصدد يؤكد «بوتنام Putnam» أنـه إذا وثق الناس ىف بعضهم البعض 
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ووثقوا ىف أنفسهم، فإن ذلك من شانه أن يؤدى إىل حدوث منو إقتصادى. 

ويـرى «بوتنـام» أن نقطـة البداية ىف تأسـيس رأس املال الدينى إمنا تكمـن ىف الثقة املرتاكمة 

Accumulated Trust، التـى يتـم تنميتهـا مـن خـالل القناعة باملعـاىن الدينية، التـى تفرض التوجه 

اإليجـاىب واملرتاحـم مـع اآلخـر. كـام يكمن تنميتها مـن خالل العالقـات الفعالة بني النـاس من خالل 

العمـل الجمعـى ىف مختلـف الجامعـات األهليـة الطوعيـة التـى ال تبحـث عـن الربـح، أو من خالل 

تعميـق املعـاىن الدينيـة لديهـم، وإعادة اإلنتـاج املتجدد لهذه املعـاىن.  وهو ما يجدد الثقة ويوسـع 

نطاقهـا ويؤكـد فاعليتهـا.  وىف ذلـك يقـول «بوتنـام» أن الثقـة تعـد معـني ال ينضـب، فهـى تزيد وال 

تنقـص باإلسـتخدام اإليجـاىب.  فكلـام عمـل النـاس سـويا، ىف بيئـات تشـجع التفاعل والتعـاون، كلام 

زادت ثقتهـم ىف بعضهـم، ومـن ثـم فـإن رأس املال االجتامعـى والدينى يتزايد باإلسـتخدام، وينضب 

بسـبب غياب الثقة (١٥). 

ذلـك يعنـى أن الثقـة تنمـو إسـتناداً إىل مصدريـن، األول املعـاىن الدينيـة املشـرتكة التـى 

تفـرض مـن ناحيـة السـلوك اإليثـارى، أى السـلوك الـذى يسـعى إىل تحقيـق مصلحـة الجامعـة 

طبيعـة  مـن  الثـاىن  املصـدر  يتشـكل  بينـام  اآلخـر.  مـع  ومتسـامحا  إيجابيـا  ويسـلك  باألسـاس 

العالقـات والتفاعـالت مـع اآلخريـن إسـتناداً إىل صيغـة التوقعـات املتبادلـة.  وىف هـذا اإلطـار نجـد 

أن «كوليـامن» قـد نظـر إىل الثقـة بإعتبارهـا مسـألة محوريـة ىف نظريـة اإلختيـار الرشـيد.  كـام 

رأى أن وجـود الثقـة يتنـاىف مـع اإلنتهازيـة الناجمـة عـن تعظيـم األفـراد ملصلحتهـم الشـخصية.  

وعـىل الرغـم مـن أن الباحثـني ىف نظريـة اإلختيـار الرشـيد قـد حاولـوا تفسـري الثقـة مـن خـالل 

الفاعلـني  مـن  إثنـني  بـني  املتكـررة  التفاعـالت  نتيجـة  تتطـور  أنهـا  بإعتبـار  تطـورى،  منظـور 

املعنيـني ىف عالقـة ثنائيـة، إال أن وجـود مزيـد مـن الثقـة املنتـرشة ىف النسـق االجتامعـى األشـمل 

يظـل مبثابـة إشـكالية.  وقـد الحـظ «كوليـامن» أن طبيعـة الشـبكات االجتامعيـة قـد تؤثـر عـىل 

مسـتويات الثقـة بـني األفـراد ىف تلـك الشـبكات(١٦) – خاصـة إذا كانـت املعـاىن الدينيـة تتدفـق 

عـرب خطوطهـا – ىف مقابـل أنـه ميكـن إعتبـار وجـود وإنتشـار الثقـة والتوقعـات العامـة املتبادلـة 

(١٧) مـن شـأنه أن يقـوى الشـبكات املتبادلـة ويوسـع حدودهـا، وىف هـذا اإلطـار فـإن الثقـة مـن 
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شـأنها أن تلعـب دور اآلليـة التـى تؤكـد التامسـك االجتامعى مـن جهة وتعبـئ الجهود من 

أجـل الفعـل املشـرتك ذو الطبيعة اإليثارية باألسـاس. 

٣- النزعـة إىل التبـادل لتحقيـق مصالـح الجامعـة والفرد: تعـد النزعة اإلنسـانية إىل التبادل 

والتفاعـل مـع اآلخـر، نتيجـة للفطـرة اإلنسـانية التـى يرتكـب فيهـا عنـرص التأكيـد عـىل املصلحـة 

الذاتيـة، حيـث يسـعى اإلنسـان إىل تحقيـق إشـباع لحاجاته األساسـية تحـت تأثري الضغـط الغريزى 

البيلوجـى، أو ضغـط اإلهتاممـات الثقافيـة، كـام يسـعى ىف ذات الوقـت إىل املشـاركة ىف الفعـل 

الجمعـى مـن خـالل التفاعـل االجتامعـى بهـدف تحقيـق غايـات او أهـداف مشـرتكة تخـدم وجود 

الجامعـة باألسـاس (١٨).  ونتيجـة لذلـك فإننـا نجد أن عملية التبـادل التى تدور حـول قيم معنوية 

أو ماديـة تكـون ىف العـادة محكومـة بواسـطة ثالثـة أبعـاد أساسـية. أولهـا الفطـرة اإلنسـانية ىف 

تشـكلها األسـايس وهـى الفطـرة التـى تحتـوى عـىل إتجـاه إيجـاىب نحـو اآلخر.  وهـو االتجـاه الذى 

تؤكـده معـاىن تسـتند إىل قيـم وأفـكار ومبـادئ دينيـة، ويصبـح جـزاء الفعـل أو مكافأتـه متصـل 

بالحـالل والحـرام الدينـى.  ونظـراً ألن البـرش إيجابيون بطبيعتهـم نحو بعضهم البعض فـإن التبادل 

مـن شـأنه أن يدعـم صيغـة التعـاون بينهم.  وهى الصيغـة التى تسـتند إىل تكامل أفعالهم إسـتناداً 

إىل صيغـة التوقعـات املتبادلـة عـىل الصعيـد الثقـاىف، بإعتبـار أن الثقافـة تنتـج عـن املعـاىن الدينية 

مـن ناحيـة، كـام تنتـج عـن التفاعـل االجتامعـى بـني البرش مـن ناحيـة أخرى.  

وإذا كان جـورج هومانـز قـد تنـاول مفهـوم التبـادل ىف إطـار الجامعـات الصغـرية التـى 

يهتـم بهـا علـم النفـس االجتامعـى، فـإن بيـرت بـالو نحـي ملفهوم منحـى إجتامعـى بنـا¼ ذو طبيعة 

دوركيميـة باألسـاس.  حيـث مل يـرى ىف التبـادل عالقـة ذات طبيعـة فرديـة بحتـه حسـبام ذهـب 

جـورج هومانـز.  بـل رأى التبـادل عمليـة أو عالقـة بنائيـة، حيـث تتجـه عالقـة التبـادل أفقيـا بـني 

األنـا واآلخـر مـن ناحيـة، غري أنهـا تظل محكومـة بالقيم واملعايـري الثقافيـة للمجتمع.  وهـى القيم 

واملعايـري التـى تشـكل املعـاىن الدينيـة قاعـدة لهـا.  ويـؤدى حضـور املعـاىن الدينيـة واالجتامعيـة 

الصغـرية ذات  الجامعـات  نطـاق  بخاصـة ىف  البـرش،  تبـادالت  اإليثـارى عـىل  الطابـع  إضفـاء  إىل 
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العالقـات الحميميـة أو ىف نطـاق املجتمـع املحـىل، غـري أن التأكيد عـىل العالقات اإليثاريـة ال يعنى 

إغفـال املصالـح أو املنافـع الفرديـة، ولكنـه يضعهـا ىف املرتبـة الثانية أو أنها سـوف تتحقـق ىف األمد 

البعيـد.  وىف عمليـة التبـادل ىف نطـاق رأس املـال الدينى، يصبـح وجود الله املالك لكل شـئ واملالك 

ملضامـني التبـادل هوالرمـز الـذى يدعـم هـذا التبـادل العـادل والـذى من املفضـل أن يكـون إيثاريا 

(١٩)، يجسـد ذلـك قـول اللـه تعـاىل «ويـل للمطففـني، الذيـن إذا إكتالـوا عـىل النـاس يسـتوفون. 

وإذا كالوهـم او وزنوهـم يخـرسون أال يظـن أولئـك أنهـم مبعوثـون ليـوم عظيـم.  يوم يقـوم الناس 

لـرب العاملـني.   سـورة املطففـني، اآليـة   « كـام تعمل املعـاىن الدينية عـىل دعم هـذه االيثارية عند 

اإلنسـان املؤمـن او املعتقـد بآليـة الجزاء ىف األخرة سـواء باالثابـة أو العقاب،  وهو مـا يعنى تضمن 

املصلحـة الذاتيـة الفرديـة ىف نطـاق الرؤيـة اإليثارية للمعـاىن الدينية. 

عـىل هـذا النحـو تصبـح النزعـة إىل التبـادل ليسـت ذات طبيعـة نفعيـة فرديـة أو تجاريـة 

فقـط، ولكنهـا تشـكل قاعـدة لعالقـات معقـدة، ذات أبعـاد متعـددة تؤكـد التعـاون بـني البـرش 

ومتاسـكهم ىف نطـاق بنيـة إجتامعية متامسـكة. يجسـد ذلك معنـى الحديث الرشيـف «مثل املؤمن 

للمؤمـن كالبنيـان املرصـوص يشـد بعضـه بعضـا».  وذلك يعنـي أن عمليـة التبادل تكـون يف العادة 

موجهـة باملعـاىن الدينيـة ، ألن هـذه العمليـة أساسـية بالنسـبة للتفاعـل االجتامعـى الـذى يطـرد 

تبلـوره إىل عمليـات ونظـم وأنسـاق إجتامعـى وحتى البنـاء االجتامعـى.  وألن النزعـة االيثارية هي 

التـى تحقـق املنافـع واإلشـباعات الفرديـة املتبادلـة للمشـاركني فيهـا، وهـو مـا ينعكـس عـىل تبلور 

فعـل جمعـي يهـدف إيل تحقيـق غرض او هدف مشـرتك.  وهو ما يعنى أن هيئـة رأس املال الدينى 

إذا كان قويـا ىف مجتمـع معـني، فإنه يتجاوز اإلنقسـامات والرصاعات االجتامعيـة الحادة، كام يكون 

مدخـالً لتقويـة حالـة االجـامع وتأكيـد التمكني االجتامعـى (٢٠). 

٤- تأسـيس الشـبكات واالرتباطـات وتبلـور األبنيـة:  تـدور الفكرة املحورية لقيام الشـبكات 

واالرتباطات االجتامعية التى تتبلور عىل هيئة أبنية وتنظيامت تستلهم املعاىن الدينية باألساس،  فإننا 

نجد أن املعاىن تؤسس جملة من اإللتزامات ىف إتجاهني االتجاه األول، إلتزام األفراد نحو بعضهم البعض، 
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إضافـة إىل تأسـيس تعبئتهـم ىف حالة تطويـر إرتباطاتهم وعالقاتهم كجامعة ىف إتجاه هدف مشـرتك.  

األمـر الـذى يدعـم ىف النهايـة النسـيج االجتامعـى للجامعـة، ويؤكـد إنتامئهـا للمعاىن وينـرش الثقة 

والتسـامح عـىل سـاحة الجامعـة،  وىف هـذا اإلطـار فإننـا نجـد أن املعـاىن الدينيـة تلعـب دورهـا ىف 

تأسـيس الرتابطـات عـرب أربعة دوائـر متتابعة. 

ىف إطـار الدائـرة األوىل تعمـل املعـاىن الدينيـة ىف إتجاه تشـكيل مـا ميكن أن يشـكل «النواة 

الصلبـة» حيـث الجامعـة الصغـرية األكرث إرتباطـا باملعـاىن الدينية ىف أصولهـا الصحيحة، ونظـراً ألنها 

الجامعـة العارفـة باألصـول الصحيحـة، فإننا نجدها األكـرث إدراكا لرمزيتها، واألكرث قـدرة عىل تحديد 

معانيهـا (٢١).  وىف العـادة تلعـب الجامعـة األساسـية الصغـرية، أو «النـواة الصلبـة» دوراً محوريـا 

إمـا ىف تحويـل املعـاىن الدينيـة إىل نسـق مغلـق ثابـت وجامـد، إذا هـى فصلتـة عـن الواقـع، أو إذا 

مل تلعـب دوراً ىف إستكشـاف معانيـة ملواكبـة الواقـع املتغـري، وعـادة تكـون املعاىن الدينيـة أقوى ما 

تكـون عـيل سـاحة الجامعـة، إضافـة إىل أنها تكـون ذات فاعليـة ألنها تفـرض التزام الجامعـة بها ىف 

سـلوكها االجتامعـى واالقتصادى والسـياىس. 

وإذا كانـت املعـاىن الدينيـة هـى التـى تولـد تأكيـد شـبكة العالقـات ىف الجامعـة الصغـرية 

«النـواة الصلبـة» فـإن هـذه الجامعـة تعمـل عـىل نرش هـذه املعـاىن بإعتبارهـا قيم معنويـة تفرض 

قيـام إجتامعيـة وإقتصاديـة متبادلـة. بحيـث تتمكن هذه الجامعة من توسـيع دائرة مـن يتعاملون 

مـع بعضهـم البعـض ىف املجـاالت االقتصاديـة واالجتامعيـة إسـتناداً إىل هـذه املعـاىن. وىف إطـار 

هـذه الدائـرة ميكـن تعبئـة الجامعـة ىف إتجـاه فعـل سـياىس أو إجتامعـى أو إقتصـادى مشـرتك، 

كـام تحقـق شـبكة التبـادالت واالرتباطـات النفـع املتبـادل عـىل مسـتوى تحقيـق املصالـح الفرديـة 

بالنسـبة للجامعـة التـى إنترشت فيهـا هذه املعاىن.  ويصبـح التامثل ىف االقتناع باملعاىن والتشـابة ىف 

السـلوكيات املوجهـة بهـذه املعـاىن، إضافـة إىل النفـع املتبـادل هى اآلليات التى تسـاعد عـىل بلورة 

هـذه الجامعـة (٢٢).  ىف هـذه الحالـة قد يحتوى بنـاء الجامعة عىل بعد رسـمى تنظيمى، أو تصبح 

العالقـات غـري الرسـمية هـى التى تشـكل قاعـدة التفاعـل االجتامعى. 
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ثـم تـأىت الدائـرة الثالثـة حيث املجتمـع ىف جملته، حيث تتسـع فاعلية املعـاىن الدينية التى 

لعبـت دوراً ىف تشـكيل جامعـة «النـواة الصلبة» و»جامعة األنتشـار» من خالل توسـيع آداء األخرية 

ليتشـكل املجتمـع.  غـري أنـه وإن كان لـرأس املـال الدينـى فعاليتـة الواضحـة ىف نطـاق الجامعـات 

املحـدودة النطـاق واملجتمـع املحـىل، فـإن هـذه املعـاىن حينام تسـعى لألنتشـار ىف املجتمـع العام، 

فإنهـا تدخـل ىف عالقـة متباينـة االحتـامل مـع السياسـة.  فـإذا كانت السياسـة قد تطـورت من رحم 

املجتمـع، فإنهـا تعمـل عـىل تطويـر رأس املال الدينى واالسـتفادة مـن ممكناته ودعمـه ىف مختلف 

املجـاالت.  أمـا إذا كانـت السياسـة قـد طرأت عـىل املجتمع من رحـم خارجى، فإن الـرصاع محتمل 

بـني الديـن والسياسـة وىف هـذه الحالـة إمـا أن يتصـادم آداء رأس املـال الدينـى مـع السياسـة فيقع 

التفـكك ورمبـا اإلنهيـار االجتامعـى. أو أن تعمـل السياسـة عـىل تبديـد رأس املـال الدينـى وفـرض 

هـدره، وىف ذلـك إنتقـاص إلحـدى القـدرات التكيفية التـى ميتلكها املجتمـع (٢٣). 

وأخـرياً تـأىت الدائـرة الرابعـة والحضاريـة، حيث تنتـرش املعـاىن الدينية عىل سـاحة حضارية 

واسـعة، وتختلـط بثقافـات ونوعيـات حيـاة إجتامعيـة متباينـة، ومـن الطبيعـى أن يحـدث إندماج 

بـني رؤوس األمـوال الثقافيـة واالجتامعيـة والدينيـة ىف مختلـف املجتمعـات لتتولـد صيـغ متنوعـة، 

تجمعهـا املعـاىن الدينيـة ىف وحـدة حضاريـة واحدة تقـف ىف مواجهة وحدات حضاريـة اخرى.  وىف 

داخـل مجتمعـات الحضـارة الواحـدة تتبايـن حالـة رأس املـال الدينـى، مـن حيـث حجمـة وعمقـه 

وقدرتـه عـىل الرتاكـم والتجـدد واالسـتمرار. أو الرتاجـع والتناقـص، كـام يتبايـن مـن حيـث كونـه 

مرجعيـة ورصيـداً لعمليـة التحديـث يوفـر لهـا املعـاىن التى تشـكل قوتهـا الدافعة، وبـني كونه عبئا 

عـىل عمليـة التحديـث ذاتهـا.  ومـن املفـرتض أن يرجـع هـذا التبايـن لسـلوك النظـام السـياىس من 

ناحيـة، وقابليـة املعـاىن الدينيـة للتجدد مـن ناحية ثانية، ووجـود اآلليات املالمئة إلعـادة إنتاج رأس 

املـال الدينـى مـن ناحيـة ثالثة. 

ثالثاً: الدين رأسامل يدعم الفعل اإلنساىن

ميكـــن الحديـــث عـــن رأس املـــال الدينـــى كأحـــد أشـــكال رأس املـــال املجتمعـــى 

االجتامعـــى  املـــال  رأس  مفاهيـــم  «تكامـــل  عـــن  يعـــرب  بإعتبـــاره   Societal Capital
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والثقـاىف والسـياىس والفكـرى، إضافـة إىل رأس املـال االقتصـادى – إىل جانب رأس املـال الدينى – ىف 

رأسـامل عـامده اإلنسـاق التـى تنظـم البـرش ىف هيـاكل مؤسسـية تحدد طبيعـة النشـاط املجتمعى 

وعائـدة (٢٤).  وىف هـذا اإلطـار فإننـا نجـد أن رأس املـال الدينى يتفـق مع رؤوس األمـوال العديدة 

التـى أرشنـا إليهـا ىف بعـض العنـارص واملكونـات – بخاصـة رأس املـال االجتامعـى – وإن إختلـف ىف 

جوانـب اخـرى.  وللتعـرف عـىل حـدود رأس املـال الدينـى، فإننـا نطـرق ذلـك مـن خـالل تحديـد 

حـدود رأس املـال االجتامعـى, الـذى يتفـق معـه ىف كثـري مـن الجوانـب ويختلـف ىف أخـرى، وهـى 

الجوانـب املتباينـة التـى ميكـن التعـرف عليهـا من خـالل تعريـف رأس املـال االجتامعى.  

إرتباطـا بذلـك ميكـن تحديـد رأس املـال االجتامعـى إسـتناداً إىل االتصـاالت التـى تتـم بـني 

األفـراد مـن خالل شـبكات العالقـات واملعايري املنظمـة للتفاعل املتبـادل، وهو ما يعنـى أن التفاعل 

وزيـادة الشـعور باإلنتـامء، والثقـة املتبادلـة وامليل إىل التسـامح مع اآلخرين يعد مـن أهم مكونات 

رأس املـال االجتامعـى والدينـى عـىل السـواء (٢٥).  ويعـرف بيـري بورديـو P. Bourdieu رأس املـال 

االجتامعـى بأنـه «تلـك املـوارد الكامنـة أو الفاعلة التـى ترتبط بشـبكة العالقات،  التى يشـارك فيها 

الفرد وتحقق منفعة متبادلة».  ويذهب بورديو إىل أن الشـبكات االجتامعية ليسـت منحة طبيعية، 

بـل نحتـاج إىل بنائهـا مـن خـالل إسـرتاتيجيات إسـتثامرية تتجـة نحـو مأسسـة عالقـات الجامعـة 

(٢٦).  باإلضافـة إىل ذلـك يعـرف عـامل السياسـة األمريـىك بوتنـام R. Putnam رأس املال االجتامعى 

بأنـه « تلـك األنشـطة التـى تـدل عـىل األسـلوب الـذى يعـرف بـه شـخص مـا اآلخـر، كـام يشـري إىل 

مالمـح التنظيـم االجتامعـى مثـل شـبكة العالقات واملعايـري والثقـة االجتامعية التى تيرس أو تسـهل 

التنسـيق والتعـاون مـن أجـل املنفعـة املتبادلـة» (٢٧).  كام يعـرف «رسيـاىن Sirionni» و فروالند 

Friedland» رأس املـال االجتامعـى بإعتبـاره يشـري إىل تلـك األصول مـن الثقة االجتامعيـة واملعايري 

وشـبكة العالقـات التـى ميكـن للنـاس إسـتخدامها ىف حـل املشـكالت العامـة.  وهـو مـا ذهـب إليه 

«لـني Lin» الـذى عـرف رأس املـال االجتامعى بأنه املـوارد الكامنة ىف البنـاء االجتامعى، والتى ميكن 



النظرية االجتامعية وقضايا املجتمع «آليات التامسك االجتامعي»١٦٨

االسـتفادة منهـا أو حشـدها ىف أنشـطة معينـة» (٢٨). غـري أننـا إذا تأملنـا طبيعـة العالقـات بـني 

رأس املـال االجتامعـي والدينـي والثقـايف، فإننا سـوف نجـد أنها يف غالبهـا رؤوس أمـوال تتعامل مع 

املعـاين. وبرغـم أنـه توجـد بينهـا اتفاقـات، كـام توجـد بينهـا إختالفـات، فإنهـا تشـكل جميعـا قيام 

مضافـة تدعـم الفعـل االنسـاين، لكونهـا متـده بالطاقـة الدافعـة التـي تسـاعده يف تحقيـق أهدافـه، 

وهـو مانعـرض لبعـض جوانبـه يف الفـرتات التاليـة.

١- أوجـه الخـالف بـني رأس املـال االجتامعـى والدينـى: مثلـام أن هنـاك إتفاقـات بـني رأس 

املـال االجتامعـى والدينـى فـإن هنـاك إختالفـات بينهـام.  ىف نطـاق ذلـك  فإننـا نـرى أن الخـالف 

األول يتمثـل ىف أن رأس املـال االجتامعـى يعـد نتيجـة لرتابطـات وشـبكات العالقـات االجتامعيـة.  

حيـث ينشـأ رأس املـال االجتامعـى نتيجـة لتجمـع مجموعة مـن األفراد، وسـعيهم لإلنتظـام ىف بناء 

متامسـك لتحقيـق هـدف مشـرتك، ال يسـتطيع األفـراد أنجـازه مبفردهـم.  قـد يكـون هذا التشـابك 

والبنـاء قائـم بصـورة تلقائيـة وطبيعيـة، كـام ىف املجتمعـات التقليديـة، وما عىل األفراد سـوى بعث 

الحيويـة فيـه واالسـتفادة منـه ىف إشـباع حاجاتهـم األساسـية.  وقـد يقوم األفـراد طواعية بتأسيسـه 

مـن خـالل جهودهـم اإلراديـة والتطوعيـة، كـام هـى الحـال ىف تنظيـامت املجتمع املـدىن الحديث، 

واالنتظـام مـن خاللـه لتحقيـق أهداف مشـرتكه.  عـىل خالف ذلك فإننـا نجد أن ترابطات وشـبكات 

رأس املـال الدينـى تتأسـس نتيجـة لتوجيـه املعـاىن الدينيـة، التى تفرض تأسـيس هذه الشـبكات أو 

الرتابطـات ، كـام تحـدد أهدافهـا سـلفا (٢٩)، ومـن ثـم يصبـح عـىل الجهود اإلنسـانية العمـل وفقا 

لهـا طاعـة ملثلهـا ومعانيها باألسـاس.  

االجتامعـى  املـال  لـرأس  املنتجـة  والشـبكات  الرتابطـات  ان  ىف  الثـاىن  الخـالف  ويتمثـل 

تسـتهدف تحقيـق النفـع املتبـادل ألعضائها باألسـاس، وقد يتسـع ليشـمل السـياق االجتامعى الذى 

يعيشـون فيـه.  فدعـم اإلنسـان لشـبكة العالقـات القرابيـة ىف املجتمعـات التقليديـة، يسـتهدف 

ىف النهايـة تحقيـق مسـتوى مـن األمـان االجتامعـى الـذى يتيـح إشـباع الفـرد لحاجاتـه األساسـية 

املتباينـة.  كـام يتجـه البـرش إىل تأسـيس تنظيـامت املجتمـع املـدىن الحديثـة، وذلـك بهـدف أن 

تعمـل هـذه التنظيـامت عـىل إشـباع حاجـات مؤسيسـها، أو املسـتفدين املسـتهدفني منهـا.  عـىل 
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خـالف ذلـك فـإن الرتابطـات والشـبكات املسـتندة إىل رأس املـال الدينـى واملولـدة لـه، تسـتهدف 

، ثـم تـأىت بعـد ذلـك مسـألة النفـع املتبـادل كهـدف ثانـوى، يتصـل بنفع  تجسـيد هـذه املعـاىن أوالً

اآلخريـن.  ومـن ثـم فـإذا كانـت اإليثارية مـن الخصائـص املحورية لرأس املـال االجتامعـى والدينى 

ىف مقابـل الفرديـة واألنانيـة املرتبطـة بـرأس املـال االقتصـادى.  فـإن دائـرة اإليثاريـة تكـون عـادة 

محـدودة بحـدود الجامعـة او املجتمـع املحـىل ىف رأس املـال االجتامعـى، عـىل حـني تتسـع دائـرة 

اإليثاريـة ىف رأس املـال الدينـى لتشـمل كل املؤمنـني بالديـن (٣٠)، أو تتسـع بدرجـة أكـرث لتشـمل 

كل النـاس أو العاملـني جميعـاً.  وإذ كانـت الجامعـة هى التـى متنح األمان ىف رأس املـال االجتامعى، 

فـإن املعـاىن والقـوي الخالقـة للكـون هـى التـى متنح األحسـاس بهـذا األمـان ىف رأس املـال الدينى.

ويتصـل الخـالف الثالـث بالحالـة التـى عليهـا السـياق االجتامعـى الـذى توجد فيـه املعاىن 

الدينيـة، وىف هـذا اإلطـار تتبايـن املجتمعـات مـن حيـث مكانة املعـاىن الدينيـة ىف بنائهـا.  وإرتباطا 

بذلـك فـإن رأس املال االجتامعى ميكن تأسـيس شـبكاته وترابطاته ىف مختلف السـياقات االجتامعية 

تقليديـة ام حديثـة، وهـى الحالـة التـى تنعكـس بطبيعة الحـال عىل طبيعـة مؤسسـات إنتاج رأس 

املـال االجتامعـى، فقـد تنشـأ هذه املؤسسـات بصـورة تلقائية وموروثة، أو تتأسـس بنـاء عىل ثقافة 

طوعيـة وميـول إراديـة.  عـىل خـالف ذلـك فـإن رأس املـال الدينـى ال يزدهـر إال ىف املجتمعـات 

التـى تكـون فيهـا املعـاىن الدينيـة قويـة عنـد البرش، بحيـث تفـرض عليها تأسـيس ترابطـات أو بناء 

مؤسسـات إنتـاج رأس املـال الدينـى طاعـة لهذه املعـاىن (٣١).  وىف هذا اإلطار نجـد تباينا بني البرش 

مـن حيـث إرتباطهـم باملعـاىن الدينيـة، ومـن ثـم قدرتهـم عـىل االسـتفاده مـن رأس املـال الدينـى 

ىف تطويـر الواقـع االجتامعـى.   وهـى مقولـة أشـار إليهـا عـامل االجتـامع ماكـس فيـرب ىف توضيحـه 

لألسـلوب الـذى أسسـت بـه معاىن وقيـم املذهـب الربوتسـتنتى النظام الرأسـامىل. 

بدرجـة  التحـول  عـىل  الدينـى  رأسـامل  قـدرة  ىف  الرابـع  االختـالف  وجـه  ويتحـدد 

كان  إذا  أنـه  لذلـك  تأكيـدا  واالقتصـادى.   االجتامعـى  املـال  بـرأس  مقارنـه  كفـاءة  أكـرث 

والشـبكات  الرتابطـات  تأسـيس  ىف  فعـاالً  دوراً  الدينيـة  املعـاىن  تلعـب  أن  السـهل  مـن 

تولـد  ان  املعـاىن  هـذه  بإمـكان  فـإن  معينـة.   أهـداف  تحقيـق  تسـتهدف  التـى  االجتامعيـة 
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رأس مـال إجتامعـى، عـىل هيئـة أبنية أو سـياقات إجتامعية متامسـكة تيرس العون املتبادل إلشـباع 

الحاجـات األساسـية للبـرش. أو التحـول إىل رأس مـال إقتصـادى حينام تلعـب املعـاىن الدينية دورها 

ىف تأسـيس املرشوعـات االقتصاديـة، كـام هـو حـادث ىف البيئة اإلسـالمية حارضاً، وهـو التحول الذى 

يجسـد الصيغـة التـى أشـار إليهـا عامل االجتامع ماكـس فيرب.  غـري أن العكس ليس صحيحـاً، إذ ليس 

بإمـكان رأس املـال االجتامعـى املسـتند إىل ترابطـات وشـبكات البـرش أن يلعـب دوراً ىف تأسـيس 

املعـاىن الدينيـة، بإسـتثناء دعـم مـا هـو قائـم مـن هـذه املعـاىن.  وهو مـا يعنـى إمتـالك رأس املال 

الدينـى لخاصيـة القابليـة للتحـول الشـامل، وهـى الخاصيـة التى تتوفـر لرأس املـال املعرىف. 

٢- أبعـاد االتفـاق بـني رأس املـال الدينـى ورأس املـال االجتامعـى: باإلضافـة إىل ذلـك فإننـا 

نجـد أن هنـاك جوانـب إتفـاق عديـدة بني رأس املـال الدينى واالجتامعـى.  ويتمثل جانـب االتفاق 

األول ىف أن كالهـام يتناقـص بعـدم االسـتخدام، بينـام يـؤدى االسـتخدام إىل تزايـده وإسـتمراره 

وإطـراد تراكمـة (٣٢)، وهـو االسـتخدام الـذى قـد يتحقـق مـن خـالل أشـكال عديـدة.  ففـى حالة 

رأس املـال االجتامعـى فـإن تأسـيس الرتابطـات يسـاعد عـىل الثقـة واملنفعـة املتبادلـة، والتفاعل ىف 

إطارهـا مـن شـأنه أن يسـاعد عـىل مزيـد مـن التامسـك االجتامعـى.  الـذى ينعكـس عـىل إتسـاع 

هـذه الشـبكات مـن ناحيـة وتعميـق فاعليتهـا مـن ناحيـة ثانية، وهكـذا تسـتمر دائـرة التفاعل ىف 

االتجـاه اإليجـاىب.  عـىل حـني تحقـق القناعـة باملعـاىن الدينيـة مزيـداً أو تعميقـا إلرتبـاط اإلنسـان 

بهـا، ومـن ثـم تجسـيدها ىف إطـار الواقـع االجتامعـى، األمر الـذى قد يعنى توسـيع دائـرة املرتبطني 

أو املسـتفيدين مـن تجسـيد هـذه املعـاىن (٣٣).  كـام أن عمـق فهـم هـذه املعـاىن مـن شـانه أن 

يؤسـس القـدرة عـىل التأويل الرشـيد لها، مبـا يجعلها بدورها قادرة عىل ترشـيد الواقـع االجتامعى٢*.  

٢ * ىف بداية الوحى باإلسالم شكلت الجامعة اإلسالمية األوىل ما ميكن أن نسميه «بالنواة الصلبة» حيث كانت الجامعة تتلقى اآليات من 
النبى ثم تحفظها، ثم تعمل هذه اآليات ىف واقعها وتتفاعل وفقا لها، ثم تتوىل نرشها ، والتفقة ىف معانيها ومن ثم تحافظ عىل إستمرارها 
وتجديدها، بحيث يؤدى ذلك إىل تعمق فهم املعاىن من ناحية، ونرشها حتى شكلت الحضارة اإلسالمية وفقا لها من ناحية ثانية.  وقد أكد 
هذا املعنى عامل االجتامع تالكوت بارسونز ىف تحليلة لقيام الجامعة الثورية، حيث ذهب إىل أن الجامعة التى تعاىن من الفشل الدافعى، 
أى عدم إشباع حاجاتها األساسية، تطور مجموعة من املعاىن التى تربر رفضها للمجتمع الذى سبب حرمانها.  وهى املعاىن التى تعرث عليها 
من داخل الثقافة العامة، ثم تعمل عىل تعميق هذه املعاىن ىف داخل الجامعة، لتلعب دورها ىف تأسيس متاسك بناء الجامعة، ثم تعمل عىل 
نرش هذه املعاىن جامهرييا، لتصبح أيديولوجيا ذات قبول جامهريى، وبذلك تعيد إنتاج املعاىن املحدودة لتصبح أيديولوجيا عامة قادرة عىل 

إستنفار الجامهري ودفعها عىل طريق الثورة.
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 إىل جانـب ذلـك يتقابـل رأس املـال الدينـى واإلجتامعـى عـىل سـاحة القيـم والفضائـل األخالقيـة 

للمجتمـع، وهـى املنظومـة التـى تلعب دورها ىف تشـكيل دوافع البـرش وإهتامماتهـم بإتجاه إنجاز 

األفعـال التـى تسـاهم مـن ناحيـة ىف إشـباع حاجاتهـم األساسـية، ومـن ناحيـة ثانيـة ىف دفعهـم إىل 

التفاعـل لتحقيـق النفـع املتبـادل، إضافـة إىل تحقيـق التامسـك االجتامعـى مـن ناحية ثالثـة (٣٤).  

غـري أننـا نالحـظ إختـالف عالقـة كل مـن رأس املـال الدينـى واالجتامعـى بعنـرص القيـم والفضائـل 

األخالقيـة، فعـىل حـني تشـكل املعـاىن واألفـكار والقيـم الدينيـة أساسـاً أو قاعـدة للقيـم والفضائـل 

الثقافيـة واالجتامعيـة، حيـث يشـكل الحالل والحـرام الدينى قاعـدة للصواب والخطأ الثقـاىف.  فإننا 

نجـد أن القيـم والفضائـل األخالقيـة إمـا أنها تؤدى إىل تأسـيس الشـبكات والرتابطـات املولدة لرأس 

املـال االجتامعـى، أو أن بعضهـا ناتـج عن التفاعل داخل هذه الشـبكات والرتابطـات ، ومن ثم فهى 

تشـكل أحـد مظاهـر أو جوانـب رأس املـال االجتامعى. 

ويتحـدد وجـه االتفـاق الثالـث بـني رأس املـال الدينـى ورؤوس األمـوال األخـرى ىف القـدرة 

التكيفيـة املتضمنـة يف كل منهـام، وإذا كان رأس املـال االقتصـادى يلعـب دوره – مـن خـالل النقود 

– حسـبام يذهـب تالكـوت بارسـونز فـإن رأس املـال االجتامعـي يـؤدي دوره ىف تأكيـد القـدرة 

التكيفيـة لإلنسـان، مـن خـالل الرتابطـات والشـبكات التى تشـكل إطـاراً لألمـان االجتامعـى.  الذى 

يحتمـى بـه اإلنسـان سـواء حينـام يحـدث لـه أى تهديـد خارجـى قـد يصـدر عـن اآلخر مـن خارج 

الرتابـط ، أو لتحقيـق امانـه املسـتند إىل إشـباع الحاجـات األساسـية.  عـىل هـذا النحـو فإننـا نجـد 

ان رأس املـال الدينـى يحقـق األمـان لـدى البـرش ىف حالـة تعمـق املعـاىن الدينيـة ىف ذواتهـم، إذ 

تقـدم العواطـف الدينيـة قناعـة بـأن البـرش متسـاوون أوال وأخـرياً أمـام اللـه أو القـوة العاتيـة 

والقـادرة عـىل كل البـرش، كذلـك الثقـة بـأن النجـاح هـو مـؤرش عـىل تحقيـق إرادة اللـه ىف األرض 

أو الحيـاة الدنيـا.  كـام ان اإلعتقـاد ىف العبوديـة للـه وحـده ، يجعـل املؤمـن غـري آبـه أو مرتعـد 

مـن أبنيـة القـوة القامئـة، إضافـة إىل أن عمـق وتراكـم املعـاىن الدينيـة عنـد الشـخص، يقلـص لديه 

امليـل إىل األسـتهالك، ومـن ثـم طاعـة الغرائـز.  وهـو مـا يرتقـى بالطبيعـة اإلنسـانية لتصبـح ىف 

بعضهـا نوارانيـه عـىل مـا يذهـب عبـد الرحمـن بـن خلـدون، كـام يسـاعد تراكـم املعـاىن الدينيـة 
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عـىل تحقيـق الرتاكـم االقتصـادى عـىل مـا يذهب عـامل االجتامع ماكس فيـرب، وهو ما يعنـى أن رأس 

املـال الدينـى يدعم ويقـوي إرادة اإلنسـان، ويزوده بآليـات تكيفية عديدة. 

ويذهــب وجــه االتفــاق الرابــع بــني رأس املــال االجتامعــى والدينــى إىل أن مثــة تبايــن بــني 

رأس املــال املعــرىف واالقتصــادى والثقــاىف مــن ناحيــة، وبــني رأس املــال االجتامعــى والدينــى مــن 

ــال املعــرىف واالقتصــادى فســوف نجدهــام  ــا رأس امل ــا إذ تأملن ــك أنن ــدا لذل ــة، تأكي ــة مقابل ناحي

نتيجــة أو وظيفــة آلداء املؤسســات الرســمية للدولــة.  باإلضافــة إىل ذلــك فإننــا نجــد أن رأس املــال 

االقتصــادى واملعــرىف عــادة مــا يتســم إنتاجــة بالفرديــة ويقــاس بالتــوازن بــني التكاليــف والعائــد.  

عــىل خــالف ذلــك نجــد أن رأس املــال االجتامعــى والدينــى هــو تعبــري عــن املجتمــع بتكويناتــه 

وترابطاتــه االجتامعيــة.  وكذلــك ثــروة املعــاىن والــرتاث الثقــاىف الــذى طــوره املجتمــع عــرب مســريته 

ــاه  ــاىن، بإتج ــد اإلنس ــم الجه ــىل تعظي ــادرة ع ــاىن ق ــذه املع ــون ه ــع رضورة أن تك ــة، م التاريخي

تحقيــق أهــداف األفعــال الفرديــة واألفعــال االجتامعيةالعامــة.  وهــو مــا يعنــى أن الحديــث عــن 

رأس املــال االجتامعــى ورأس املــال الدينــى، يعــد دعــوة إىل تفعيــل تكوينــات املجتمــع الطبيعــى 

Society ٣*بعــد أن أســتبعدته نظريــات العقــد االجتامعــى أو عــىل األقــل إختزلــت إمكانياتــه. 

كـــام يتميـــز رأس املـــال الدينـــى وكذلـــك رأس املـــال االجتامعـــى، بأنـــه مـــن تفعيـــل 

أو صنـــع البـــرش البســـطاء ودفعهـــم ألخـــذ زمـــام املبـــادرة بيدهـــم.  ومـــن ثـــم فهـــذا 

هـــذا  وىف    .Grass Roots وبالجـــذور  بالجامهـــري  وفاعليتـــه  نشـــأته  ترتبـــط  الرأســـامل 

اإلطـــار فقـــد تولـــدت بعـــض الظـــروف التـــى أطلقـــت عقـــال هـــذا النمـــط مـــن رأس املـــال، 

٣ * *هناك بعض التجارب التحديثية التى ربطت بني رأس املال االقتصادى ورأس املال االجتامعى والدينى، وأبرزها التجربة اليابانية.  حيث 
الحياة  والحياة األرسية.  ومن ثم تشكل األرسة أهم عنارص  تؤكد عىل تقديس األرسة  التى  الديانات  اليابانية من  الشنتو  أن ديانة  نجد 
االجتامعية اليابانية.  باإلضافة إىل ذلك تعد األرسة اليابانية وحدة ملحقة بالعملية االقتصادية واالقتصاد الياباىن.  ففى بعض مصانع األجهزة،  
برتكيبها  تقوم  ثم  األجهزة،  كثري من هذه  تصنيع  تدخل ىف  التى  القطع  بالحصول عىل  األرسة  تقوم  الكهربائية،  واألجهزة  األطفال  كلعب 
الثالثة، ىف دعم األرسة  وتسليمها إىل املصنع إلختبارها وفحصها.  ودفع مقابل إقتصادى لألرسة لقاء ذلك، وبذلك تتفاعل رؤوس األموال 
والقرابة كرتابط إجتامعى.  وىف نفس الوقت تعمل بإتجاه دمج البنية االقتصادية ىف البنية العائلية، وهى سمة تجعل التحديث الياباىن 

يختلف ىف بعض جوانبه عن التحديث الغرىب، إضافة إىل تعميق العقيدة الدينية والفضائل املرتبطة بها.  
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فهنـاك الضعـف الـذى أصـاب الدولـة القوميـة ىف الفـرتة األخـرية. إمـا بسـبب ظـروف العوملـة التى 

أضعفـت آلياتهـا العديـدة فاعليـة الدولة وبأسـها، أو ألن الدولة القومية ىف مجتمعـات العامل الثالث 

قـد فشـلت ىف أغلـب خياراتها وتجاربها التنمويـة، األمر الذى طرح عىل السـاحة املجتمعية املطالبة 

مبراجعـة كفاءتهـا وفاعليتهـا.  ومـن ثم فقد تقدمـت الرتابطات والشـبكات اإلجتامعيـة واملجتمعية 

لتمـأل الفـراغ، ولتلعـب دوراً مـن خـالل العـون املتبـادل ىف متكـني البـرش، ولـىك يكونوا أكـرث فاعلية 

فـإن املعـاىن الدينيـة هى التى تتـوىل إسـتنفار طاقتهم وتوجيـه جهودهم لتحقيق أهـداف محددة.  

وىف هـذا النطـاق فإننـا نجـد أن كثريا من املؤسسـات الدينيـة القامئة ىف مختلـف املجتمعات، تلعب 

دورهـا إسـتناداً إىل املعـاىن الدينية ىف تأسـيس الرتابطـات والتنظيامت، التى تعمل عـىل تعبئة البرش 

ىف إتجـاه القيـام بجهـود إقتصاديـة محددة تتوىل إشـباع حاجاتهم األساسـية٤*.

وإذا كان رأس املـال الدينـى يلعـب دوراً اساسـيا ىف تعبئـة البـرش مـن خـالل الرتابطـات، 

وعـىل أسـاس مـن الثقـة املتبادلـة ىف إتجـاه تحقيـق أهدافهــم فـإن هـذا النمـط مـن رأس املـال 

يلعـب دوره بوضـوح ىف السـياقات التـى مـا زالـت محتفظـة مبعانيهـا الدينيـة.  لذلـك نجـد أنـه 

إذا كان رأس املـال االقتصـادى واملعـرىف هـو الـذى لعـب ومـا زال يلعـب دوراً محوريـاً ىف تحديـث 

مجتمعـات الشـامل التـى قطعـت شـوطا عـىل طريـق التقـدم، وإن كانـت هنـاك بعـض الدعـوات 

والدينـى  واألخالقـى  االجتامعـى  املـال  رأس  مـن  اإلسـتفادة  إىل  العـودة  بـرضورة  تطالـب  التـى 

فإننـا  نهايـة نظـام (٣٥).  ىف مقابـل ذلـك  كـام ذهـب إىل ذلـك فرنسـيس فوكويامـا ىف مؤلفـه 

٤ * توجد بعض التنظيامت أو الرتابطات التى تقوم عىل أساس دينى، والتى تدع املعاىن الدينية تلعب دوراً محورياً ىف إنجازها ألهدافها 
اإلقتصادية، بهدف إشباع الحاجات األساسية للمستفدين منها، من خالل فرض إنتظامهم ىف تنظيامت محددة لتحقيق أهداف معينة، تؤدى 
ىف النهاية إىل االرتقاء بواقعهم االجتامعى.  ومن خالل دراسة قام بها الباحث ىف العامل العرىب حول دور املنظامت غري الحكومية ىف مواجهة 
الشبية املسيحية»  الدينية ىف هذا االتجاه، كمثال عىل ذلك «جمعية  املعاىن  التى تفعل  التنظيامت  الباحث أن هناك بعض  الفقر، وجد 
و»جمعية الرعاية اإلسالمية» ىف لبنان، وكذلك «الهيئة القبطية اإلنجيلية» و»الجمعية الرشعية» ىف مرص.  بل إننا نجد أن «جمعية اإلصالح 
اإلسالمية ىف اليمن» طلبت من الحكومة اليمنية أن تطلق يدها ىف جمع «الزكاة» ومن عائدها تقوم بتنمية املجتمع اليمنى وتحديثه، من 
خالل تأسيس املرشوعات االقتصادية املختلفة املتضمنة ىف ذلك.  إضافة إىل دفع رواتب املوظفني املدنيني ىف الدولة، غري أن الحكومة اليمنية 
رفضت هذا العرض حينئذ، تحت وطأة ضغوط خارجية من ناحية، ومن ناحية ثانية خوفا من سحب البساط الجامهريى من تحت أقدامها.
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نجـد أن مجتمعـات الجنـوب، وبخاصـة املجموعة اإلسـالمية والعربية، يتكثـف ىف فضائها رأس املال 

الدينـى واالجتامعـى، حيـث نجـد أن األخـري لـه عالقـة بالتجمعـات والرتابطـات العائليـة والقرابية.  

للجهـود  املتبادلـة، وكأسـاس  للعالقـات  الثقـة كقاعـدة  التـى تسـتنفر عواطـف  وهـى املكونـات 

املتعاونـة التـى تسـتهدف االرتقـاء باملجتمع املحىل وإشـباع الحاجات األساسـية ألعضائـه.  باإلضافة 

إىل ذلـك فإننـا نجـد أن املعـاىن الدينية، تلعب ذات الـدور وىف ذات االتجاه، تجسـيدا لذلك أننا نجد 

أن املعـاىن الدينيـة تشـكل قاعـدة لقيـام كثـري مـن الشـبكات والرتابطـات والجهـود التى تسـتهدف 

أشـباع حاجـات البـرش واالبقـاء عـىل التامسـك االجتامعـى ىف حالة مـن العافية.

إرتباطـا بذلـك فـإن لنـا مالحظتـني، حيـث تتمثـل املالحظـة األوىل ىف أننـا إذا كنـا قـد أكدنا 

عـىل أهميـة رأس املـال الدينـى واالجتامعـى فـإن ذلـك إلبـراز دوره  ىف مجتمعاتنـا التـى سـقطت 

ىف خطـأ تقليـد تجربـة التحديـث الغربيـة، ومـن ثـم فقد أردنـا أن نجـذب االنتبـاه إىل فاعلية هذه 

األمنـاط مـن رأس املـال لبنـاء تجـارب تنمويـة تعـرب عـن هويتنـا.  بينـام تشـري املالحظـة الثانيـة 

التنميـة والتحديـث ملجتمعاتنـا،  إىل أننـا ونحـن نتحـدث عـن رأس املـال الدينـى كأحـد آليـات 

وكذلـك رأس املـال االجتامعـى.  فـإن ذلـك يفـرض علينـا أن ال نغفـل الـدور الـذى ميكـن أن تلعبـه 

االسـتفادة مـن رأس املـال االقتصـادى واالجتامعي والسـيايس والثقـايف واملعرىف بإعتبـار أنها جميعها 

مصـادر أو مـوارد محوريـة، ميكـن أن تلعـب دورهـا ىف إنجـاز عمليـة التحديـث داخـل مجتمعاتنـا.  

وىف هـذا اإلطـار فليـس مـن الـرضورى أن يتحقـق تحديـث مجتمعاتنـا معتمـدا فقـط عـىل رأس 

املـال االقتصـادى باألسـاس وفقـط كـام فعلـت تجربـة التحديـث الغربيـة، وىف هـذا الصـدد فـإن 

علينـا أن نكـون أكـرث أقرتابـا مـن تجربـة التحديـث اليابانيـة، خاصـة أن مفكـرى تجربـة التحديـث 

الغربيـة قـد أدركـوا أخـرياً أهميـة رأس املـال الدينـى واالجتامعـى.  ذلـك أننـا إذا أغفلنـا الحديـث 

املـال االقتصـادى واملعـرىف والثقـاىف فإننـا بذلـك نكـون قـد إرتكبنـا  الرتويـج لفاعليـة رأس  عـن 

ذات خطـأ تجربـة التحديـث الغربيـة وأن كان ذلـك بصـورة معكوسـة وسـاهمنا بدرجـة أكـرث ىف 
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تأكيـد تخلـف مجتمعاتنـا٥*. إذ أننـا عـىل قناعة بـأن مختلف رؤوس األمـوال الكائنـة ىف الطبيعة، أيا 

كانـت طبيعتهـا، إمنـا وجـدت لتكون لهـا مكانـة ودور محورى ىف إسـتمرار املجتمع. 

     ذلـك يعنـى أن رؤس األمـوال املختلفـة مبـا ىف ذلك راس املال الدينى تشـكل قيام مضافة 

تدعـم الفعـل اإلنسـاىن وتسـاعد ىف تنميـة وتحديـث املجتمع،  وبذلـك يقف رأس املـال الدينى عيل 

قـدم املسـاواة مـع أشـكال رأس املـال األخـري، كـرأس املال املـادي واالجتامعـي والثقـايف حتي رأس 

املـال املعـريف.  بحيـث يـؤدي ظهـور أمنـاط رؤوس األمـوال هـذه إيل تولـد طاقات جديـدة تزيد من 

فاعليـة املجتمـع وقدراتـه ، إرتباطـا بذلـك فإننـا نسـعي إيل بلـورة قضيتـني، األويل تتعلـق بقضيـة 

تشـكيل الديـن لرأسـامل يتضمـن قيـام مضافـة ، بينـام تتعلـق القضيـة الثانية باالسـتفادة الرشـيدة 

مـن الديـن بإعتبـاره يتضمـن قيـام مضافـة تشـكل طاقة مضافـة تدعـم إىل الفعل اإلنسـاىن، وتؤدى 

إىل تنميـة وتحديـث املجتمع. 

٣- املضامـني الدينيـة كقيـم مضافـة: فيـام يتصـل بالقضيـة األويل، املتعلقـة بتضمـن الديـن 

لقيـم مضافـة، فـإن ذلـك يتضـح من أننـا إذا تأملنـا الدين كأحـد أمنـاط رأس املال، فسـوف نجد انه 

كأي رأسـامل آخـر يتضمـن مـوارد أو يسـتند إيل مصـادر طبيعيـة، تتمثـل يف «املعاين الدينيـة» التي 

يصـدر بعضهـا عـن قـوي مـا وراء الطبيعـة.  وأن هـذه املعـاين يعـاد إنتاجها لـيك تتحول إيل أشـكال 

رأس املـال األخـري او ليك تشـبع مبارشة حاجات إنسـانية ، كالحاجة إيل األمـان أو إيل التعبئة إلنجاز 

فعـل معـني عـيل مسـتوي الفـرد أو املجتمـع.  يف هـذا اإلطـار نجـد أن لهـذا النمـط مـن رأس املـال 

أشـكال عديـدة السـتثامره ، فقـد يسـتثمر الدين يف الحفاظ عـيل األوضاع القامئـة ، أو يف تغيري هذه 

األوضـاع االجتامعيـة إيل األفضـل، أو يف التعبئـة مـن أجـل تحقيـق أهـداف إجتامعيـة وإقتصاديـة 

للمجتمـع.  بحيـث تسـاعد هـذه االسـتخدامات يف توليـد قيـم مضافـة ، يسـتفاد منهـا يف تحقيـق 

٥ * وهنا نستخدم ذات املنطق الذى قدمه فريدريك إنجلز عندما سئل عن سبب الرتكيز ىف نظريته وماركس عىل العوامل االقتصادية، 
فأجاب ألن املفكرين املعارصين لهم أغفلوا أهمية املتغريات االقتصادية فأردنا أن نربزها لهم حتى ميكننا أن نجذب االنتباه املالئم ألهميتها.
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أهـداف إجتامعيـة متنوعـة، ورمبـا متناقضـة، كأي شـكل مـن أشـكال رأس املـال األخـري.  كتثبيـت 

الوضـع القائـم، أو تأسـيس تقـدم اقتصـادي، أو تحقيـق التغيـري أو الجهـاد للحصول عيل االسـتقالل 

واالنتصـار يف حـرب.  إضافـة إيل أن إمتـالك املجتمع لرأسـامل ديني يزيد من قـوة املجتمع ومناعته، 

وهـو مـا يعنـي يف خالصـة األمـر أن رأس املـال الدينـي «املعـاين الدينيـة» لديهـا قابليـة التحـول إيل 

طاقـة ، أو لديهـا القـدرة لتوليـد وإنتـاج الطاقـة.  باإلضافة إيل ذلك فإننـا إذا تأملنا الرمزيـة الدينية، 

فسـوف نجدهـا يف جانـب منهـا رمزيـة ذات طبيعـة إقتصاديـة لهـا تجسـداتها الواقعيـة . إذ يؤكـد 

اللـه تعـاىل مبـا معنـاه يف القـرآن الكريـم «أن الله إشـرتي مـن املؤمنون أنفسـهم بان لهـم الجنة» و 

«أن الحسـنة بعـرش أمثالهـا» و «أن املؤمنـني هم الذين سـوف يرثـون األرض ومن عليهـا» وجميعها 

توجيهـات تشـري إيل التأكيـد عـيل مضامـني املقايضـة يف نطـاق التعامل مـع رأس املـال الديني. 

ولتوضيـح إمكانيـة وقـدرة رأس املـال الدينـي عـيل إنتـاج الطاقـة ، فإننـا نجـد أن ذلـك قد 

تحقـق مـن خـالل وقائـع تاريخيـه ومعـارصة عديـدة.  فإضافـة إيل البعـد العقيـدي الـذي يؤكـد 

ثالثـة  يهزمـون  ثالمثائـة  أن  بـدر ووجدنـا  تأملنـا معركـة  إذا  فإننـا   . للمؤمنـني  اللـه  نـرصة  عـيل 

آالف بـإذن ربهـم.  فـإن ذلـك يشـري إيل درجـة عاليـة مـن اإلعتقـاد الـذي عظـم قـدرات الثالمثائـة 

فجعلهـم ينتـرصون عـيل ثالثـة آالف بـدون إعتقـاد،  ألن طاقـة االعتقـاد تجعل اإلنسـان أكـرث قدرة 

وفاعليـة. وعـيل هـذا النحـو تتولـد معادلـة جديـدة، مضمونهـا أن ثالمثائـة بإعتقـاد قـوي ، نقـي 

وطاهـر يتسـاوون أو يزيـدون عـيل ثـالث آالف بـدون هـذا املسـتوي من االعتقـاد، وليسـت لديهم 

هـذه الطاقـة.  ويتسـق مـع ذلـك أنـه حينـام يحـارب اليهـود حروبهـم يف ظل شـعار الحصـول عيل 

«أرض امليعـاد» فإنهـم يضيفـون إيل القـدرة العسـكرية طاقـة عقيديـة، تجعـل الجنـدي االرسائيـيل 

عقيدتـه  تجسـيد  أجـل  مـن  يحـارب  ولكنـه   ، فقـط  أرض  عـيل  الحصـول  آجـل  مـن  يحـارب  ال 

التوراتيـه إضافـة إيل ذلـك.  وقـد بـرز نفـس املنطق يف الحـرب العربيـة اإلرسائيلية السادسـة، حيث 

حـارب «حـزب اللـه» الـذي ال يزيـد عـدد جنـده عـيل عـدة آالف مسـلحني بعتـاد عسـكري غـري 

متطـور، القـوة اإلرسائيليـة العاتيـة ومـن ورائهـا القـوة والرتسـانة األمريكيـة ، ومـع ذلـك يهزمهـا 
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ويحرمهـا مـن تحقيـق االنتصار بسـبب الطاقة والقيمة املضافـة التى تولدت عن عقيدة االستشـهاد 

الشـيعى.  وهـو مـا يعنـي أن معادلـة الـرصاع قـد تبدلـت لصالحـه بفعل عمـق املعتقـدات الدينية 

، فأصبحـت تشـري إيل أنـه بإمـكان عـدد محـدود مـن الجنـد مضافـا إليهـم عقيديـة دينيـة شـيعيه 

برمزيـة إستشـهادية عميقـة ، أن ينتـرصوا عـيل عـدد كبـري مـن الجنـد بحالـة عقيديـة متوسـطة أو 

متدنيـة.  وهـو مـا يعنـي أن هـذه املعادلـة قـد تكـررت أكـرث مـن مـرة وهـو مـا يعنـي أنها تشـكل 

قانـون مينـح االعتبـار لبعـد املعـاين إيل جانـب البعـد املـادي لتعظيـم آداء الفعل اإلنسـاين. 

بالقـدرة عـيل  الثانيـة  القضيـة  الدينيـة:  وتتعلـق  الرشـيدة مـن املضامـني  ٤- االسـتفادة 

االسـتفادة الرشـيدة مـن املعاين الدينيـة يف مختلف مجاالت الحيـاة الثقافية االقتصادية والسياسـية.  

ولتوضيـح ذلـك نقـارن بـني التعامـل اإلرسائيـيل مع املعـاين الدينية – علنـا نتعلم مـن عدونا – وبني 

تعامـل األنظمـة العربيـة معها.  إذ يتميـز التعامل اإلرسائييل مع املعاين الدينية بكونه تعامالً رشـيداً 

، حيـث تسـتخدم إرسائيـل يف أحيـان كثرية املعـاين الدينية يف املناورات السياسـية.  تأكيـدا لذلك أنه 

حينـام تريـد إرسائيـل تكثيـف ضغوطهـا عيل القـوي العاملية وبخاصـة الواليات املتحـدة األمريكية ، 

فإنهـا تسـتدعي عـادة الجامعـات اليهوديـة عـيل صعيد القـوي الكربي لتسـتنفر العواطـف الدينية، 

التـي توجـه عـادة بإتجـاه دعـم القضايا واملواقـف اإلرسائيليـة.  باإلضافـة إيل ذلك فإنـه حينام تريد 

إرسائيـل التحلـل مـن بعـض االتفاقيـات التـي ترض بحسـاباتها ، أو حينام تريد التشـدد بشـأن بعض  

القضايـا الدينيـة، فإنهـا تسـتدعي القـوي الدينية ممثلـه يف كتلة الليكـود، لتقود هـي التفاعل خالل 

هـذه املرحلـة.   فـإذا حققـت أهدافهـا املرحليـة، فإن كتلـة الليكود ترتاجـع ليتويل املعتدلني نسـبيا 

قيـادة دفـة األمـور، نـوع مـن توزيع األدوار، تسـتدعي يف إطـاره القـوي الدينية لتلعـب دورها ، ثم 

تنسـحب مـن عيل خشـبة املرسح متـي حققـت أهدافها. 

الدينيـة  املعـاين  مـع  العربيـة  مجتمعاتنـا  ىف  التعامـل  يتميـز  ذلـك  خـالف  عـيل 

نذكـر  عديـدة،  بوسـائل  الدينـي  املـال  رأس  تبديـد  يتـم  حيـث   ، الرشـيد  غـري  بالطابـع 

وسـائل  أبـرز  الدينيـة  باملعـاين  التطـرف  ويشـكل  وسـائل.   ثالثـة  املثـال  سـبيل  عـيل  منهـا 
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تدمـري رأس املـال الدينـي ، ألن الجامعـة املتطرفـة تتطـرف عـادة باملعـاين الدينيـة مبـا يخرجهـا عن 

طبيعتهـا السـمحة كـام أرشت.   بحيـث يـؤدي ذلـك إيل عـدم قـدرة هـذه املعـاين عيل أعـادة أنتاج 

ذاتهـا، لتطرفهـا وعـدم قبولهـا مـن البـرش خـارج نطـاق الجامعـة املتطرفـة. ذلـك باإلضافـة إيل أن 

هـذه املعـاين املتطرفـة تكـون أشـبه مـا يكـون «بالبضاعـة املغشوشـة» التي يـؤدي إسـتخدامها من 

قبـل أعـداء األمـة والديـن إيل االرضار باملعـاين الدينيـة الحقيقيـة.  وإرتباطـا بذلـك تتمثل مسـئولية 

األنظمـة العربيـة يف عـدم معالجـة الظـروف االجتامعيـة واالقتصاديـة والسياسـية، التـي أدت إيل 

ظهـور الجامعـات التـي تطرفـت باملعـاين الدينيـة واالكتفـاء باملواجهـة األمنيـة فقـط.  األمـر الـذى 

يعنـى أن تطـرف هـذه الجامعـات بالديـن يشـكل هـدرا لـرأس املـال الدينـى، الـذى كان ميكـن أن 

يشـكل طاقـة دافعـة لتقـدم وتحديـث املجتمع. 

وتتشـكل اآلليـة الثانيـة لتبديـد رأس املـال الدينـي مـن خـالل تـرك الغـري يعبـث باملعـاين 

التـي  وباألسـعار  عنـا  رغـام  الطبيعيـة  خاماتنـا  عـيل  العامليـة  القـوي  تسـتويل  فمثلـام  الدينيـة، 

تحددهـا.  ومثلـام تحـدد القـوي العامليـة يف كثـري مـن األحيـان نطـاق فعلنـا ، وتدمـر ثرواتنـا فإنها 

تسـعي اآلن نحـو تدمـري مخـزون رأسـاملنا الدينـي الـذي يتضمـن تبديـد املعـاين القـادرة عـيل 

تعبئتنـا.  يف هـذا اإلطـار تسـعي القـوي العامليـة إيل العبـث بديننـا تـارة مـن خـالل نـزع آيـات 

الجهـاد واملقاومـة ، أو السـعي لنـزع بعـض اآليـات القرآنيـة املتعلقـة بالنظرة السـلبية لليهـود تارة 

ثانيـة.   وتـارة ثالثـة مـن خـالل العبـث ببعـض اآليـات املتعلقـة بالتوريـث اإلسـالمي، أو املتعلقـة 

باملـرأة يف إطـار األرسة،  وتـارة رابعـة مـن خـالل رضب التعليـم الدينـي يف مقتـل.   وتـارة خامسـة 

مـن خـالل إشـعال الفتنـة بـني الجامعـات الدينيـة يف نطـاق األمـة الواحـدة التـي يؤكـد قرآنها عيل 

التسـامح والقبـول الدافـئ لآلخـر الدينـي.  تأكيـداً لذلـك قـول اللـه تعـايل يف القـرآن آمـراً املؤمنـني 

«قولـوا آمنـا باللـه ومـا أنـزل علينـا ومـا أنـزل إيل إبراهيـم وإسـامعيل واسـحق ويعقوب واألسـباط 

ومـا أويت مـويس وعيـيس والنبيـون مـن ربهـم ال نفـرق بـني أحـد منهـم ونحـن لـه مسـلمون» آل 

عمـران. اآليـة ٢٤» .  وقـد تكـرر ذات املعنـي يف سـورة البقـرة ، اآليـة رقـم ١٣٦ ، بقولـه تعـايل 

«إن الذيـن آمنـو واللذيـن هـادوا والصابئـني والنصـاري واملجـوس والذيـن أرشكـوا إن اللـه يفصـل 
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بينهم يوم القيامة إن الله عيل كل شئ شهيد» الحج» اآلية ١٧. 

وتتمثـل اآلليـة الثالثـة لعـدم التعامل الرشـيد مع رأس املـال الديني ىف عدم سـعي األنظمة 

العربيـة ملحـارصة الجامعـات الدينيـة العنيفـة املتطرفـة مـن خـالل العمـل عـىل تطويـر التديـن 

الوسـطى املعتـدل التاويـل، أو القـراءة الدينيـة املتنـورة للوثائق األساسـية. وهى القراءة التى تشـري 

إىل قـدرة االسـالم عـىل التعامـل مـع املفاهيـم الحديثـة وكذلـك عـىل إسـتيعاب مفاهيـم املواطنـة، 

مبعانيهـا التقليديـة والحديثـة، مضـاف إىل ذلـك أن الفكـر االسـالمى املعتـدل يفتـح الطريق واسـعا 

إلسـتيعاب وقبـول األخـر الدينـى واملذهبـى، خاصـة الكتـاىب. بحيـث يـؤدى نـرش هـذا النمـط مـن 

التفكـري الدينـى املعتـدل، الذى ميكن أن يشـكل قيمة مضافة للفعل اإلنسـاىن واالجتامعى وإفسـاح 

الطريـق أمـام املعتدلـون دينيـا بإتجـاه املشـاركة يف العمليـة السياسـية واالجتامعيـة واالقتصاديـة . 

وإسـتخدام املعـاين الدينيـة التـي التـى لديهـا وتتعلـق مبوقفها مـن بعـض القضايا من أجـل املبادرة 

السياسـية عـيل الصعيـد العاملـي ، وتعبئتهم بإتجاه تحقيـق أهداف مجتمعية محـددة عيل الصعيد 

الداخـيل أو اإلقليمـى أو العاملى. 

رابعاً: عالقة الدين بالسياسة أو جدل الكل مع الجزء يف املنظور االسالمى

الحديـث عـن العالقـة بـني الدين والسياسـة، هـو حديث حول نسـقني أو نظامـني يحتويان 

عـىل مضامـني متباينـة، فالديـن بطبيعتـه مييـل إىل أن يتشـكل ىف غالبة مـن مضامني مطلقـة،  بينام 

السياسـة، هـى علـم وتفكـري النسـبى.  باإلضافـة إىل ذلـك فالدين يسـند إىل مـا هو كىل دامئـاً، وهو 

كل جـاء للعاملـني، ويتحـدث عـن كل املخلوقات، وعن كليـة الكون منذ بدايته وحتـى نهايته.  بينام 

السياسـة محـدودة، ومتغـرية، ومتيـل إىل التعامل مع الجز¼ دامئاً،  فام يصلـح ملوقف قد ال يصلح ىف 

موقـف آخـر.  وحتـى ال تتبعـرث جهودهـا، فإنها متيل إىل االحتـكام دامئاً إىل مرجعيـة، هى التى تضع 

مبادئهـا منـذ البدايـة.  ىف هـذا اإلطـار فـإن الخطأ الذى قـد يحدث فيـام يتعلق بالعالقـة بني الدين 

والسياسـة، يتمثـل ىف محاولـة توظيـف ما هـو كىل لصالح ما هو جز¼، مـع أن األول محتوى لألخري، 

لذلـك تعرضـت هـذه العالقـة ىف أحيان كثرية لقضايا إشـكالية عديدة.  سـواء فيام يتعلـق بالظروف 
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التـى شـكلت رؤيـة التيـار الدينـى، أو تلـك التـى دفعتـه إىل تطويـر مواقـف متباينـة فيـام يتعلـق 

مبختلـف القضايـا، وهـى الحالـة التـى نتعـرض لهـا بالبحـث والتحليـل.

١- الظـروف الدافعـة لتـرشزم التيـار االسـالمى وعدم إعتدالة: ال يشـكل التيـار الدينى كتلة 

واحـدة متجانسـة، بـل إننـا نجـد أن لـه تنوعاتـه ومواقفـه التـي تختلـف بإختـالف ألـوان الطيـف. 

بحيـث ميكـن صـف املواقـف املتباينـة للتيـار الدينـى مـن مختلـف القضايـا السياسـية عـىل هيئـة 

متصـل.  تقـف عـىل أحـد أطرافـه بعـض الجامعـات الدينيـة، التـي تطـرح رؤيـة متشـددة للعالقـة 

بـني الديـن والسياسـة، مؤكـدة أن مفاهيـم السياسـة ينبغي أن تشـتق مـن مفاهيم النسـق الديني.  

االلتـزام حرفيًـا لديهـا بالنصـوص، تقرؤهـا بال تأويل تفرضه نسـبية مقـوالت الزمان واملـكان، وتباين 

قـدرات ومنظـورات الـذات اإلنسـانية العارفـة. وعـىل الطـرف املقابـل أو النقيـض تقـف بعـض 

التيـارات الدينيـة التـي تؤكـد عـىل أنـه وإن كان النـص الديني مطلًقـا إال أن إطالقه مصـدر رحمته، 

فهـو مطلـق لكونـه يتجـاوز تباين أو تفـرد الذات واملـكان والزمـان، لكونه يعـرب ىف ذات الوقت عن 

الـذات املطلقـة املتعاليـة. وعـىل البـرش أن يقـرأوه يف ظـل واقعهـم االجتامعـي، بدال مـن أن يقرأوا 

واقعهـم بالنظـر إليـه، فـإن مل يكـن مثـة نـص رصيـح واضـح، فـإن القيـاس واالجتهـاد هـو املطيـة.  

إًذا فالنـص مطلـق، وعلينـا أن نـدرك النسـبي بالنظـر إىل مرجعيـة املطلـق، أليـس اللـه هـو القائل: 

لِّ  ُه َعَىل كُ ُه الَْحـقُّ أََولَـْم يَْكـِف ِبَربَِّك أَنـَّ َ لَُهـْم أَنـَّ ى يَتَبَـنيَّ (َسـرُنِيِهْم آيَاتَِنـا ِيف اآلفَـاِق َوِيف أَنُْفِسـِهْم َحتـَّ

ٍء َشـِهيٌد) (فصلـت: اآليـة ٥٣)  َيشْ
النـص لـدى الطـرف األول جامـد لـه قداسـته، وعلينـا أن نطـور الواقـع حتى يتطابـق معه، 

بينـام النـص عنـد الطـرف الثاين دينامي متحرك يسـاعدنا عـىل إدراك الواقع والتكيف مـع معطياته،  

وبـني الطرفـني تصطـف جامعـات ورؤى التيـار الدينى املتعـددة.  هى ألـوان طيف متتابعـة تتباين 

فيـام بينهـا ابتـداء مـن االلتـزام الحـريف بالنـص وحتـى إدراكـه ديناميًـا، بالنظـر إىل قـدرة العقـل 

متزاوجـة مـع حركيـة الواقـع، بحيـث أدى ذلـك إىل إنتـاج جامعات مختلفـة من حيـث موقفها من 

عمليـة اإلصـالح السـيايس، وهـو االختالف الـذي صنعتـه ظـروف ورشوط عديدة.

الدينــى،  التيــار  جامعــات  بعــض  تبنــى  عــن  املســئول  الثــاين  الظــرف  ويتمثــل 
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للعنـف البعيـد عـن االعتـدال يف مـدى توفر رأس املـال الديني الذي لـدى الفـرد أو الجامعة، حيث 

يتشـكل رأس املـال الدينـي مـن مصـادر عديـدة، أولهـا الخـربة التاريخيـة التـي متتلكهـا جامعـات 

التيـار الدينـى، هـذه الخـربة ترتاكـم عـىل صعيد رأيس وأفقـي يف ذات الوقـت. ويعنى إمتـالك التيار 

الدينـى لخـربة رأسـية توفـرت لهـا من خـالل الوجـود التاريخـي، املـادي واملعنوي األخالقـي، بحيث 

متكنهـا الخـربة التاريخيـة من القدرة عىل تطوير رؤية اسـرتاتيجية تسـتند إىل هذه الخـربة التاريخية 

املرتاكمـة، يضـاف إىل ذلـك الرتاكـم األفقـي الـذي يتوفـر للجامعـة الدينيـة، إذا إنتـرشت الجامعـة 

الدينيـة يف مجتمعـات عديـدة ويف سـياقات متنوعـة أبرزهـا الريـف والحـرض، والباديـة ، إضافة إىل 

البيئـة السـاحلية، كـام تنتـرش بـني األغنياء والفقراء، ومن شـأن تالقح هـذا التنوع أن يشـكل مصدًرا 

قويًـا لرتاكـم الخـربة الدينيـة. كـام يشـكل إدراك تفاعـالت العـامل املحيط بالتيـار الدينـى، واألحداث 

التـي تقـع يف هـذا العـامل. إضافـة إىل التعمق يف إدراك مضامـني النصوص الدينية بحثًـا عن املرجعية 

التـي تسـاعد ىف إدراك هـذه األحـداث والقوانـني التـي تحكـم تدفقهـا أحـد مصـادر هـذه الخـربة.  

فليـس يكفـي أن نحتمـي بقـوة النـص الدينـي، بـل األفضـل أن نحتمـي بالفهـم األعمـق، ملـا يـدور 

حولنـا عـىل خلفيـة أو خريطـة هذا النـص (٣٦).

ويشـكل الوعـي املوضوعـي أحـد مصـادر تراكـم الخـربة ومنـو رأس املـال الدينـي، بـل أحـد 

مؤرشاتـه كذلـك، وإذا كان نضـح الوعـي املوضوعـي يسـتند إىل تراكـم الخـربة واملعرفة، فـإن إعامله 

يسـاعد ىف إدراك أعمـق وأكـرث دقـة لحركـة األحـداث مـن الحـارض إىل املسـتقبل. حيث يكـون هذا 

الوعـي قـادًرا عـىل إدراك الصـالت أو العالقات غـري املرئية بني النـص الصادق، والواقـع الذي خلقته 

نفـس القـوى التـي أبدعـت هـذا العامل، والتـي صـدر عنها النـص الصادق.

ويتمثل الظرف الثالث يف مستوى الثقة، الثقة يف النص والثقة بالذات. وتتحقق الثقة بالنص 

مبنطـق إميـاين وعقـيل عـىل السـواء، فامتالك الفاعـل الدينى لرأس املـال الديني املالئـم يجعله قادًرا 

عـىل أن يقـرأ بثقـة مضامـني النص. ويف ذات الوقت يـدرك ببصرية نافذة التفاعـالت أو القوانني التي 

تحكـم حركـة الواقـع، األمر الـذي يجعل الفهم التأويـيل لديه يتأرجح بني التعمـق يف إدراك مضامني 
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النـص، والغـوص حتـى اإلمسـاك بالحقائق الجوهرية للواقـع. مطيته يف ذلك التأويـل، الذي تتداخل 

فيـه الـذات مـع املوضـوع، لتقـدم فهـاًم أو تفهـاًم لعميـق املعـاين، بـدالً مـن التفسـري الـذي يظـل 

محصـوًرا يف نطـاق العالقـات السـببية الظاهـرة ألحـداث املوضـوع. هـذه الثقـة تتولد لـدى الذات 

اإلسـالمية الواعيـة واملفكـرة نتيجـة لرتاكـم القـراءات، التـي توفـرت عـن إعـامل العقل اإلسـالمي يف 

فهـم تفاعـالت وأحـداث الواقـع املتنوعـة واملتتابعة.

ويشـكل ثـراء تفاعـالت الواقـع مصـدًرا آخـر لتأسـيس الخـربة التأويليـة وتراكـم رأس املـال 

الدينـي لـدى التيـار اإلسـالمي. ويتجـىل ثـراء الواقـع مـن خـالل ثـراء وتنـوع الوقائـع التـي تطـرح. 

ولنأخـذ مفهـوم أو حالـة الدميقراطيـة مثـال عىل ذلـك، إذ يرى أحـد املفكرين أن «الخطـاب الدينى 

العـريب ظـل يفتقـد التأصيل والعمق الفلسـفي الالزم «العتبـارات كثرية ... منها التوقـف عند الصور 

النمطيـة للدميقراطيـة والليرباليـة، وتجريدهـا مـن تطبيقاتهـا التاريخيـة واالجتامعيـة والثقافيـة... 

باإلضافـة إىل إغفـال الخطـاب الدينـى لجوانـب الصـريورة يف النـامذج الدميقراطيـة الغربيـة عموًمـا 

والجنوبيـة عـىل وجـه التخصيـص. ومنهـا غيـاب معالجـات رصينـة لحـاالت دميقراطيـة جديـدة يف 

واقـع جنـويب كحالـة الهنـد» (٣٧). ومـا ينطبـق عـىل مفهـوم الدميقراطيـة، ينطبـق عـىل املـرأة، كام 

ينطبـق عـىل وضـع األقليـات بالنسـبة لألغلبيـة ذات التوجهـات املخالفـة. ذلـك أنـه مـن شـأن هذا 

التنـوع ألشـكال املفهـوم أو الواقعـة يف الواقـع أن يسـتنفر قـدرة الباحـث عـىل التأمـل، ومـن ثـم 

سـيطرته عـىل النـص وإعـادة قراءتـه عـىل خلفية تنوعـات الواقـع، مبا يسـاعد ىف تقديـم اجتهادات 

أو تأويـالت جديـدة (٣٨).

وتشـكل ظروف االنكسـار والصحوة أحد مصادر الطاقة الدافعة لتطور تفكري التيار الدينى 

واعتداله، ومن ثم اسـتثامر رأسـامله الديني يف تطوير وإبداع أفكار ووجهات نظر خالقة يف مواجهة 

حقائـق الواقـع املتغـرية. فمنـذ بدايـة احتـالل العـامل العريب واإلسـالمي يف النصـف الثاين مـن القرن 

التاسـع عـرش، وهـذا العـامل تتـآكل إمكانياته املاديـة واملعنوية وتتبـدد قدراته. ولقد اسـتمر منحنى 

تراكـم التـآكل واالنهيـار حتـى بـدأت غالبيـة املجتمعات العربية واإلسـالمية تشـغل مكانـة متأخرة 
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يف تـدرج مختلـف متغـريات ومقايسـس التقـدم أو التحديـث اإلنسـاين.  حتـى بلغت قرب مسـتوى 

«الصفـر» وحسـب قوانـني إنسـانية بحتـة، فإمـا أن تواجـه الجامعـة حائـط املـوت أو الفنـاء.   وإما 

أن تتفتـح بصريتهـا عـىل الحقيقـة املـرة واملفزعـة فيـربق يف مخيلتهـا الوعـي، الـذي يعتـرب مقدمـة 

للصحـوة التـي يقودهـا عـادة التفكـري والفكـر املخاطـر واملجتهـد.  الذي يطـور فكره الدينـي الذي 

يشـكل مرجعيتـه حتـى يشـكل قـدرة مضافـة لقدراته تسـاعده عـىل التكيـف والبقـاء، لينتقل بعد 

ذلـك إىل فضـاء الفاعليـة والنديـة (٣٩). يف هـذا اإلطـار فإننا نؤكـد عىل أن حالة االنكسـار هي حالة 

اإلحبـاط وعـدم إبـداع العقـل، وأن حالـة الصحـوة هي حالـة الوعي وحالـة إعامل العقـل بفاعلية. 

وهـي الحالـة التـي يعمـل بحسـبها التيـار الدينـي اآلن، خاصة فصائلـه أو جامعاتـه املعتدلة. 

٢- مكانـة الديـن ىف بنـاء املجتمـع:  أرشنـا إىل أن مثـة تبايـن بـني مختلـف جامعـات التيـار 

الدينـى سـواء فيـام يتعلـق برتاكـم الخـربة واملعـاىن الدينيـة، أو فيـام يتعلـق بالقـدرة عـىل قـراءة 

وتأويـل النـص الدينـى.  األمـر الـذى دفـع إىل تبلـور مواقـف متباينـة داخـل التيـار الدينـى فيـام 

ككل  الديـن  فـإن  املتباينـة،  واملواقـف  االختالفـات  وبرغـم  االجتامعـى.   الواقـع  بقضايـا  يتعلـق 

النظـم االجتامعيـة يعـد مـن املكونـات املحوريـة يف بنـاء املجتمـع.  وأنـه ىف الفـرتة السـابقة عـىل 

الوحـى بالديانـات الكتابيـة كان يعـرب عـن ميـل إنسـاىن وإجتامعـى.  وهـو مـا يعنـى أن املجتمـع 

– ىف مرحلـة الديانـات البدائيـة، السـابقة عـىل الديانـات الكتابيـة املوحـى بهـا -  هـو صانـع نظمه 

يعنـي  ذلـك  قطعهـا.   التـي  التطوريـة  املسـرية  مـن خـالل  تلقائيـة  بصـورة  األساسـية  وعنـارصه 

أن الديـن يف بعـض تاريخـه كان إبداعـاً إجتامعيـا ، حيـث إحتـاج  اإلنسـان البـدايئ إيل تأسيسـه 

الـذي ميكـن أن يتحقـق إذا إعتقـد بوجـود قـوة قـادرة عـيل   ، إنطالقـا مـن حاجتـه إيل األمـان 

الكائنـات  بـني مختلـف  املسـتقر  والتفاعـل  العـدل  تفـرض  ، حتـي  بـه  املحيطـة  املخلوقـات  كل 

يف املجتمـع البـدايئ (٤٠).  غـري أنـه حينـام أصبـح العقـل اإلنسـاين قـادراً عـيل التجريـد ، جاءتـه 

الديانـات الكتابيـة التـي يرجـع مصدرهـا إيل خـارج هـذا العـامل الطبيعـى، منطلقا من عـامل ما وراء 

الطبيعـة.  وهـو مـا يعنـي أن الديـن يشـرتك مـع عنـارص ومكونـات البنـاء االجتامعـي األخـري يف 
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خاصيـة النشـأة التلقائيـة مـن خـالل التفاعـل االجتامعـي الحـادث يف بنـاء املجتمـع، خاصـة فيـام 

يتعلـق باألديـان البدائيـة.   إرتباطـا بذلـك تختلـف األديـان الكتابيـة املتقدمـة ىف كونها ليسـت من 

إبـداع املجتمـع ، بـل مـن إبـداع القـوي اإللهيـة الكائنـة فيـام وراء الطبيعـة.  باإلضافـة إيل ذلـك 

فـإن الديـن يشـرتك مـع النظـم االجتامعيـة األخـري يف تحرك التدين اإلنسـاىن مـن حالـة الالعقالنية 

إيل حالـة العقالنيـة، حيـث أصبـح السـلوك الدينـي كالسـلوك االقتصـادي موجهـا لتحقيـق أهـداف 

محـددة سـواء بالنسـبة للمجتمـع أو الجامعـة أو الفـرد. 

ومـن خـالل متابعـة التطـور الحضاري عـيل الصعيد العاملي، فسـوف نجد أن الدين يشـكل 

دامئـاً قيمـة مضافـة، إيل جانـب أنـه قاعـدة إلنتـاج معـارف ومنظومـات قيـم.  فمن ناحيـة نجد أن 

الديـن شـكل رافـدا مـن روافـد املعرفـة اإلنسـانية الشـاملة ، فـإيل جانـب املعرفـة الفلسـفية التـي 

توصلـت إليهـا الحضـارة اإلغريقيـة، فقـد كان الوحي باملسـيحية مصـدراً جديداً للمعرفـة من خارج 

العـامل، وإن كان مهتـامً بتنظيـم الحيـاة يف هـذا العـامل.  وقـد أنتجـت املعرفـة الدينيـة املسـيحية 

فكـراً إجتامعيـا يف القـرن التاسـع والقـرن الثالث عرش قدمه بعض قساوسـة الكنيسـة مثـل القديس 

أوغسـطني والقديـس تومـا االكوينـي.  وحينـام وقعـت الكنيسـة الكاثوليكيـة يف بعـض االنحرافـات 

الدينيـة ، قامـت حركـة اإلصـالح الدينـي التـي شـكلت ثـورة أطلقـت عقـال التفكـري يف الديـن ويف 

العلـوم الطبيعيـة.  ثـم يف العلـوم اإلنسـانية ترتيبـا عـيل أفـكار عـرص التنويـر وعـربه ، وهـو العـرص 

الـذي كان متأثـرا يف غالبـة – إن سـلبا أو إيجابـا – باملعتقـدات واألفـكار الدينيـة (٤١).  حتـي وقـع 

الصـدام بـني الديـن والسياسـة بسـبب االدعـاءات املتباينـة حـول أيهـام ينبغـي أن يخضـع لألخـر،  

بحيـث شـكل ظهـور العلامنيـة والتأكيـد عليها إنتصـاراً للسياسـة والعلـم – ىف التصـور الغرىب- عيل 

الديـن الـذي فـرض عليـه الرتاجـع إيل حـدود الضمري الشـخيص. 

اإلسـالمية  املعتقـدات  شـكلت  حيـث  اإلسـالمي،  العـامل  يف  مناظـر  تطـور  وقـع  وقـد 

وأعـادت   ، أنفسـهم  عليهـم  ملكـت  قـدرة  أو  طاقـة  األول  املؤمنـني  نفـوس  يف  تعمقـت  التـي 

إنتجـت  حتـي  املعتقـدات  بفاعليـة  االمتـداد  األول  أسـلوبني.   خـالل  مـن  ذاتهـا  أنتـاج 

«أجـالف  مـن  املعتقـدات  هـذه  صنعـت  األطـراف،  مرتاميـة  إسـالمية  وحضـارة  دولـة 
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العـرب» يف الجاهليـة - حسـب تعبـري كـرسي ملك الفـرس حينئذ - جنـداً يحاربون بأخالق فروسـية 

راقيـة.  يؤكـد ذلـك وصيـة الرسـول الكريـم «صـىل اللـه عليـه وسـلم»  لجنـدة» التـى تحـدد لهـم 

طبيعـة سـلوكهم أثنـاء الحـرب، حيـث فاضـت املعتقـدات حتـي أبدعـت للحـرب والـرصاع أخالقـا، 

نقيـة وطاهـراً ، حتـي أنهـا شـكلت منـوذج ينبغـى أن يحتـذى.  كـام أعـادت نفس هـذه املعتقدات 

إنتـاج ذاتهـا يف الفـرتة التـي إمتـدت مـن القـرن الرابـع وحتـي القـرن الثامـن الهجـري ، عـيل هيئـة 

فقـة ومذاهـب فقهيـة إضافة إيل علـوم عديدة كعلوم التفسـري والكالم واألخـالق والرياضة والطب.  

فقـد دعمـت املعـاين الدينيـة ظهـور أفـكار ونظريـات متطـورة تجسـدت يف نظريـات إبـن ربيعـه 

والكنـدي والفـارايب والغـزايل وإبـن سـينا وبن رشـد ، حيـث نقلت عنهـا أوربا قاعـدة معرفية لعبت 

دوراً محوريـا يف تطورهـا (٤٢).  ويف الفـرتة التـي إمتـدت من القرن الثامن وحتـي القرن الثاين عرش، 

أعـادت املعرفـة الدينيـة إنتـاج ذاتهـا عـيل هيئة فكـر إجتامعـي يتعلـق باملجتمع . حيـث تزاوجت 

األفـكار املتولـدة عـن املعتقـدات مـع أحداث الواقـع فأنتجت فكـراً إجتامعيا يسـعي إيل فهم حركة 

املجتمـع اإلسـالمي وتفاعلـة ، بحثـا عـن قوانـني ضابطـة اليقاعـة.  وقـد تجسـد ذلـك يف مقدمـة بن 

خلـدون الشـهرية ، الـذي قـدم نظريـة عـن حركـة املجتمـع ، والنبـوة والسـببية والطبيعـة البرشيـة 

موجهـة باملعتقدات األساسـية لإلسـالم. 

ذلـك يعنـي أن املعـاين واملعتقـدات الدينيـة كانـت حـارضة دامئـاً يف تأسـيس الحضـارات 

اإلنسـانية الكربي.  تأكيدا لذلك أن قيم املذهب الربوتسـتنتي حسـبام أرشت شـكلت مخزون املعاين 

واملعايـري التـي إسـتندت إليهـا أخـالق النظـام الرأسـاميل املعـارص يف مرحلـة نشـأته،  حيث شـكلت 

هـذه القيـم واملعـاين الدينيـة قيـام إقتصاديـة مضافـة. باإلضافـة إيل ذلـك فقـد كانت ديانة الشـنتو 

احـد العنـارص املحوريـة يف قيـادة التطور والنمـو الياباين فيام بعـد الحرب العامليـة الثانية(٤٣).  إيل 

جانـب ذلـك فقـد أشـار مهاتـري محمـد مؤسـس نهضـة مالييزيـا املعـارصة ، إيل أن هـذه النهضة قد 

إسـتندت باألسـاس إيل القيـم والثقافـة اإلسـالمية (٤٤).  األمـر الـذي يعنـي أن الدين قـد لعب دوراً 

حضاريـا يف دفـع عديـد مـن املجتمعـات عيل طريـق التحديـث والتطور. 
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فـإذا تأملنـا مكانـة الديـن يف عالقتـه ببنـاء املجتمـع العـريب فسـوف نجـد ان هـذه العالقة 

قـد مـرت بثالثـة مراحـل .  يف املرحلـة األويل نجـد أن الديـن قـد لعـب دوراً أساسـيا يف النضـال 

مـن أجـل الحصـول عـيل االسـتقالل.  فقـد ناضلـت مختلـف الجامعـات الدينيـة يف العـامل العـريب 

القـوي اإلسـتعامرية.  فقـد ناضـل  واإلسـالمي مـن أجـل الحصـول عـيل االسـتقالل مـن سـيطرة 

املرابطـون يف املغـرب والجزائـر ، والسنوسـية يف ليبيـا ، واألخـوان املسـلمني يف مـرص ، والجامعـة 

العربيـة  املجتمعـات  حصلـت  حتـي  األخـري  الوطنيـة  القـوي  جانـب  إيل  السـودان  يف  املهديـة 

اإلسـالمية عـيل االسـتقالل (٤٥).  ويف الفـرتة الثانيـة حينـام حصلت هذه املجتمعات عيل االسـتقالل 

وقعـت رصاعـات بـني القـوي الوطنيـة املدنيـة ذات التوجهـات الغربيـة وبـني القـوي الدينيـة. غـري 

أن األنظمـة السياسـية خـالل هـذه املرحلـة إسـتندت يف بعـض رشعيتهـا إيل املعتقـدات الدينيـة.  

فقـد خوطـب سـيدنا محمد»صـيل اللـه عليـه وسـلم» بإعتبـاره امامـا إشـرتاكيا «االشـرتاكيون أنـت 

إمامهـم ،لـوال دعـاوي القـوم والغلواء» إضافـة إيل إبـراز الزعامة السياسـية للطابع االشـرتايك للدين.  

وحينـام سـيطرت األيديولوجيـا الليرباليـة رفـع شـعار «دولـة العلـم واإلميـان» .  وهـو مـا يعنـي 

ان األنظمـة السياسـية أتجهـت يف الفـرتة الثانيـة – مرحلـة مـا بعـد االسـتقالل – لألسـتفادة مـن 

املخـزون الدينـي عنـد الجامهـري لتأكيـد رشعيتهـا السياسـية ، أي بإعتبـاره يقـدم قيـام مضافة تؤكد 

مكانتهـا.  ويف املرحلـة الثالثـة وهـي املرحلـة األخـريه التي شـغلت الثلث األخـري من األلفيـة الثانية 

والعقـد األول مـن األلفيـة الثالثـة وبخاصـة بعـد أحـداث سـبتمرب ٢٠٠١ ، تقابلـت أطـراف كثـرية 

لتبديـد الرصيـد الدينـي للمجتمـع.   فقـد إتجهـت الواليـات املتحـدة األمريكيـة بإعتبارهـا القـوة 

القائـدة للحضـارة الغربيـة بإتجـاه تقليـم أظافـر اإلسـالم، مـن خـالل إجـراءات عديـدة حتـي يتـم 

إستئناسـة فعملـت عـيل تبديـد قـدر كبـري من معانيـة.  باإلضافـة إيل ذلـك فقد تسـببت الجامعات 

الدينيـة املتطرفـة يف وقـوع خسـائر كبـرية يف املعـاين الدينيـة ، ومـن ثـم فقـد تسـببت يف تدمـري 

وتبديـد معـاين التسـامح واالعتـدال يف الديـن (٤٦).  إيل جانـب ذلـك فقـد عملـت الدولـة العربيـة 
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اإلسـالمية عـيل فـرض التـآكل عيل املشـاعر والطاقـة أو القوة الدينيـة،  بحيث عملت هـذه العوامل 

جميعـاً يف تبديـد رأس املـال الديني للمجتمع. 

٣- تصـورات متباينـة لعالقـة الديـن باملجتمـع: إرتباطـا بذلـك فإننـا إذا تأملنا بنظرة شـاملة 

مواقـف مختلـف الـدول مـن الديـن، فسـوف نجـد أنفسـنا يف مواجهـة أربعـة مواقـف تتنـوع مـن 

حيـث النظـر إيل الديـن بإعتبـاره قيـم سـالبة لألسـتقرار االجتامعـي ، أو أنـه يشـكل قيمـة مضافـة 

تدعـم وجـود الدولـة وتـرثي التفاعـل االجتامعـي الحـادث يف إطارهـا ، ونعـرض فيـام يـيل لهـذه 

األربعة.  املواقـف 

أ- إقصـاء الديـن إيل نطـاق الضمـري الفـردي: إسـتلهم هـذا املوقـف مقوالتـه مـن النظـر 

إيل التناقـض بـني السـلطة الدينيـة والسياسـية،  وهـو التناقـض الـذي قـاد مـن ناحيـة إيل الحـروب 

الضاريـة، التـي وقعت عيل سـاحة القرن السـادس عرش والسـابع عـرش والذى تغلبت فيه السياسـة 

عـىل الديـن، او باألصـح الجزء عىل الكل .  كام إسـتند من ناحية أخري إيل الشـقاقات واالنقسـامات 

االجتامعيـة التـي تقـع عـادة بني أتبـاع األديان املختلفـة ، حيث يدعـي كل دين بـأن مضامينه ذات 

طبيعـة عامليـة متعاليـة ، ومـن ثـم فلديـه الحقيقـة الصادقـة املطلقـة.  األمـر الذي قـد يعني زيف 

مضامـني األديـان األخـري ، وهـو مـا يـؤدي يف الغالـب إيل تفجـري كثـري مـن الحـروب والرصاعـات 

الدينيـة (٤٧).  ذلـك باإلضافـة إيل إتهـام الديـن بتقييـده للعقـل اإلنسـاين وتشـكيل الثقافـة غـري 

العقالنيـة يف املجتمـع،  ومـن ثـم الدعوة إىل حصـاره يف حدود الضمري الفردي.  ويعد السـلوك الذي 

سـلكته سـلطات االتحـاد السـوفيتي قبـل إنهيـاره تجـاه الديـن ، وكذلـك االجـراءات التـي أتخذتهـا 

النزعـة الكامليـة يف تركيـا، منوذجـاً لسـعي الدولـة بإتجـاه إجتثـاث الديـن مـن جـذوره.  وإذا كان 

االتحـاد السـوفيتي قبـل إنهيـاره قـد تبني هذه السياسـة تجـاه الدين ملهـام بالتوجهات املاركسـية 

، فـإن إتجـاه املاركسـيني إيل إقصـاء الديـن  كان بهـدف وضع نهايـة لتأثري الدين وتدخله يف تشـكيل 

التفاعـل، يف نطـاق الحيـاة الثقافيـة واالجتامعيـة واالقتصاديـة للمجتمـع ، وإبقائه يف أكـرث الحاالت 

تفـاؤالً بعيـدا عـن حـدود املجـال الفردي الخـاص.  وإذا كانت الدولة الشـمولية قد سـعت إلجتثاث 

الديـن مـن جـذوره ، فقـد كان هـذا االسـتبعاد محـدوداً يف الدولـة الدميوقراطيـة الليرباليـة.  حيـث 
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رأي بعـض املفكريـن أنـه لـيك تكـون الدولـة دميوقراطيـة ، فإنهـا مـن الـرضوري أن تصبـح علامنية 

.  وأن كان هـؤالء املفكـرون ال يطالبـون الدولـة العلامنيـة الليرباليـة أو الدميوقراطيـة باالسـتئصال 

الكامـل للديـن ، بـل حصـاره وقـرص فاعليته عيل مجـال الحياة الخاصـة فقط.  عيل هـذا النحو فقد 

 Audi وأودي Ackerman وأكرامـان Rawlsإشـرتك فالسـفة السياسـة الليرباليـون نذكر منهـم راولـز

وماكيـدو Macedo يف التأكيـد عـيل إرتبـاط العلامنيـة بالدميوقراطيـة .  وهـو ما يعنـي فصل الدين 

عـن الدولـة، وإسـتبعاد أية فاعلية لـه يف املجال العام، وكذلك إسـتبعاد املعتقـدات والحجج الدينية 

مـن املجـال السـيايس (٤٨).  وهـو مـا يفتـح األبـواب واسـعة امـام تطـور الدولـة القوميـة وتبلـور 

مفهـوم املواطنـة وتعميقـه عـيل حسـاب فـرص تآكل املرجعيـات الدينيـة.  بحيث تسـعي الدولة يف 

إطـار هـذا املوقـف إيل تعطيـل إعـادة إنتاج املعاين الدينيـة لذاتها يف املجال العـام ، وهو األمر الذي 

قـد يـؤدي عـيل املـدي الطويـل إيل تـآكل رأس املـال الديني بسـبب عـدم تـداول معانيه بـني البرش 

مـن خـالل تفاعلهـم يف املجـال العام . 

ب- القبـول املحـدود للديـن كعنـرص فاعـل يف الحياة العامـة: برغم أن هـذا املوقف علامين 

يف طبيعتـه ، إال أنـه يذهـب إيل إمكانيـة أن يلعـب الديـن دوراً يف الحيـاة السياسـية.  وأن الديـن 

ال يـؤدي يف كل الحـاالت إيل هـز إسـتقرار الدولـة العلامنيـة.  يؤكـد أصحـاب هـذا املوقـف عـيل 

أن إتجـاه بعـض العلامنيـني السـلبي نحـو الديـن كان نتيجـة لخـربة الحـروب الدينيـة التـي أرشت 

إليهـا ، بينـام يتحـرك التاريـخ األوريب األن ليشـهد ظهـور نظـم دميوقراطيـة مسـتقرة.  ومـن ثـم 

نجـد أن هـذه املجتمعـات تسـمح بقـدر محـدود مـن التسـامح مـع الديـن ، مـع إسـتبعاد بعـض 

القضايـا الدينيـة الخالفيـة مـن األجنـدة السياسـية.  وذلـك ال يتطلـب بطبيعـة الحـال التأكيـد عـيل 

إسـتبعاد الديـن والجامعـات الدينيـة مـن الحيـاة السياسـية.  هـذا باإلضافـة إيل إسـتمرار عديد من 

الدميوقراطيـات األوربيـة يف النـص أو التأكيـد عـيل ديانـة الدولـة ىف دسـاتريها ووثائقهـا األساسـية، 

إيل جانـب وجـود العديـد مـن األحـزاب الدينيـة يف كثـري مـن املجتمعـات الدميوقراطيـة. إضافـة 

إيل إسـتمرار وجـود كثـري مـن الجامعـات الدينيـة النشـطة التـي تبـدي وجهـة نظرهـا يف سياسـات 
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الدولـة، إنطالقـا مـن مرجعيـة معتقداتهـا الدينيـة.  بـل إننـا نجـد أن هـذه املجتمعـات تؤكـد عـيل 

الحريـة الدينيـة ليـس فقـط فيـام يتعلـق بالعبـادات ، بـل أن هـذه الحرية قد تتسـع أيضـا إيل حد 

تنظيـم الجامعـات الدينيـة يف املجتمـع املـدين واملجتمع السـيايس (٤٩).  ويف هذا اإلطـار فإننا نذكر 

أن أفـكار الفيلسـوف جـون لـوك املتعلقـة بالدميوقراطيـة والليرباليـة ، والتـي تتمحـور حـول أفـكار 

التسـامح ، قد إسـتندت باألسـاس إيل مضامني دينية.  حيث إسـتند يف تربير ذلك إيل حجج مأخوذة 

عـن الـرتاث املسـيحي ، الـذي يؤكد عـيل رضورة ان يتعامل املسـيحي املؤمن مع هـؤالء الذين قد ال 

يتفـق معهـم.  وأنـه مـن سـوء الفهم أن يقـال أن العلامنيـة – التي تحل محل الديـن – هي وحدها 

التـي تسـيطر عـيل الفضـاء العـام وتنظمـه ، ألن ذلـك يعـد تجاهـالً للمضامـني الحقيقيـة للخطـاب 

السيايس(٥٠). 

جــ. املصالحـة بـني الديـن والسياسـة :  يدعـو هـذا املوقـف إيل نوع مـن التسـامح املتبادل 

واالعـرتاف مبجـاالت االسـتقالل املتبادلـة بـني الدولـة والديـن عـيل السـواء،  فلـكل مجـال خطابـة 

املنفصـل الـذي يوجـه للموالـني لـه،  غـري ان هنـاك تسـامح بـني املجالـني.  يف هـذا اإلطـار فـإن 

ليتـويل  للديـن  واسـعة  مسـاحة  تـرتك  وأن  العبـادة  حريـة  تحـرتم  أن   – مبدئيـا   – الدولـة  عـيل 

تشـكيل الضمـري االنسـاين.  فـإذا منعـت الدولـة عـيل املؤمنـني بديـن معـني، الوفـاء بالتزاماتهـم 

الدينيـة ، فإنهـا بذلـك تكـون دولـة مسـتبدة ، ومـن ثـم دولـة تفتقـد الرشعيـة.  وعـيل ذلـك فـإن 

والسـعي   ، اإلنسـاين  والكربيـاء  املسـاواة  شـعارات  بإحـرتام  يلتـزم  الـذي   - الدميوقراطـي  النظـام 

مـن أجـل تحقيـق الوفـاق اإلنسـاين - ميتنـع عـن إسـتخدام سـلطة الدولـة يف حرمـان البـرش مـن 

الوفـاء مبقتضيـات ضامئرهـم الدينيـة.   وذلـك مـن شـأنه أن يدعـم الدولـة الدميوقراطيـة ، ويف 

فـإن  ذلـك  إيل  باإلضافـة    .(٥١) الدينيـة  العبـادة  أمـام حريـة  رحبـا  املجـال  يـرتك  الوقـت  ذات 

عـيل السـلطة املدنيـة أن تكـون عـيل إسـتعداد لقبـول مشـاركة الجامعـات الدينيـة واألشـخاص 

املتدينـني واملنظمـني سياسـيا يف العمليـة الدميوقراطيـة.  ويف املقابـل فـإن للمتدينـني نفـس حريـة 

اآلخريـن فيـام يتعلـق بتعاملهـم مـع الدولـة، مـن خـالل القنـوات السياسـية املتفـق عليهـا.  ويف 

هـذا اإلطـار فبإمكانهـم أن ينتقـدوا سياسـة الدولـة ولـو مـن مرجعية دينيـة ، وأن يشـكلوا ضغوطا 
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مسـتندين إيل أسـس دينيـة ، بـل أن يتحركـوا مـن أجـل الضغـط، لـيك تفـرض عـيل الدولـة إحـرتام 

معتقداتهـم الدينيـة. 

وإرتباطـا بذلـك يصبـح مـن غـري األخالقـي أن تسـتبعد الدولـة بالقـوة أيـا مـن الفئـات 

االجتامعيـة ، مبـا يف ذلـك الجامعـات الدينيـة مـن املشـاركة الدميوقراطيـة.  يف مقابل ذلـك فإن عيل 

الجامعـات الدينيـة أن تسـاعد يف التأكيـد عـيل إحـرتام حريـة املواطنـني اآلخريـن ذوي املعتقـدات 

الدينية املختلفة واملخالفة.  وأن يعرتفوا برشعية إسـتقالل الدولة وتنظيمها لسياسـاتها دون إعرتاض 

مـن الجامعـات الدينيـة.، وهـو مـا يعني تسـليم الجامعـة الدينيـة بحق الدولـة يف أن تتخـذ الفعل 

السـيايس الـذي يتفـق مـع مصالحها ومبادئهـا ومنظوماتها القيميـة ، وأن يلتزم املتدينـون بذلك.  يف 

نطـاق ذلـك ، فـإن الدولـة التـي ال متلك إسـتقالال منفصال عن التوجهـات الدينية مـن املحتمل أن ال 

تصبـح دولـة دميوقراطيـة.  وهـو مـا يعنـي أن ال يكون هنـاك إسـتبعاد مصطنع أو مقصـود ألي من 

الجامعـات او الحجـج الدينيـة مـن العملية السياسـية. كـام ال ينبغي أن تكون هنـاك قيود مفروضة 

بصـورة مسـبقة عـيل النشـاط الديني، حتى ال يرض بإطـار العمل الدميوقراطـي.  يف مقابل ذلك فإنه 

عـيل الجامعـات الدينيـة أن ترتاجـع عن أي نشـاط يشـري إيل سـعيها بإتجـاه إمتالك سـلطة دينية أو 

مدنيـة.  إذا تحقـق ذلـك فإننـا نكـون بـإزاء دولة تسـتند إيل عقد إجتامعـي يتوازن يف إطاره إتسـاع 

مسـاحة الفعـل السـيايس للدولـة مبـا ال يتجـاوز حريـات البـرش يف اإلعتقـاد واالرتبـاط مبرجعياتهـم 

الدينيـة.  دون أن يشـكل هـذا اإلرتبـاط الدينـي قيـداً أو عائقـا أمـام الفعـل السـيايس للدولـة التي 

تسـعي لتحقيـق مصالحهـا ، التـي هـي مصالـح مواطنيهـا بغـض النظـر عـن إنتامءاتهـم ووالءاتهـم 

الدينيـة (٥٢).  وميكـن أن نشـري إيل بريطانيـا والواليـات املتحـدة األمريكيـة بإعتبارها تجسـيداً لهذا 

املوقـف أو النمط.

ـــف  ـــد املواق ـــن أح ـــة ع ـــة الديني ـــام الدول ـــرب قي ـــة:  يع ـــة الديني ـــة ذات املرجعي د- الدول

املعـــربة عـــن التيـــار الدينـــي، والـــذى قـــد يتطـــور يف فاعليتـــه حتـــى بنـــاء وتأســـيس الدولـــة 

ــط  دوراً  ــذا النمـ ــار هـ ــة ىف إطـ ــدات الدينيـ ــب املعتقـ ــث تلعـ ــة، حيـ ــة الدينيـ ذات املرجعيـ

محوريـــا، ســـواء فيـــام يتعلـــق بتأســـيس وبنـــاء الدولـــة ، أو فيـــام يتصـــل بإســـتمرارها 
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وتشـكيل فعلهـا السـيايس. ىف إطـار هـذه الدولـة نجـد أن املعـاين الدينيـة تلعـب دوراً أساسـيا يف 

توجيـه أداء الدولـة وسـلوكياتها عمومـا.  وتعـد إيـران وأرسائيـل تجسـيداً لهـذا النمط الـذي تلعب 

فيـه املرجعيـة الدينيـة دوراً حيويا يف تشـكيل سياسـات الدولة وتعيني سـلوكياتها.   حيث يسـتخدم 

الديـن مـن قبـل دول هـذا النمـط حينـام يواجـه املجتمع أزمـة ويحتـاج إيل تعظيم قدراتـه لتجاوز 

هـذه األزمـة.  وفيـام يتعلـق مبكانـة الديـن يف التجربـة اإليرانيـة، فإننـا نجـد أنـه ألسـباب حضارية 

وتاريخيـة ودينيـة إزدهـر املذهـب الشـيعي يف إيـران.  ومـن طبيعـة املذهـب الشـيعي أن رمزيتـه 

ذات طبيعـة ثوريـة، ترجـع منابعهـا إيل التشـيع ألهـل البيـت مـن ناحيـة ، ومـن ناحيـة ثانيـة إيل 

دراميـة إستشـهاد اإلمـام الحسـني.  إضافـة إيل اإلعتقـاد يف العـودة املتوقعـة لإلمـام الغائـب، الـذي 

سـوف يظهـر ليمـأل األرض عـدالً بعـد أن ملئـت جـوراً مـن ناحيـة ثالثـة.  إيل جانـب ذلـك تلعـب 

عقيـدة واليـة الفقيـه دوراً محوريـا يف الفكـر السـيايس الشـيعي ، حيـث تجسـد ذلـك محوريـا يف 

طبيعـة الـدور الـذي لعبـه آيـات الله يف قيادة سـيناريو الثـورة اإليرانيـة، التي وضعـت نهاية لحكم 

الشـاه ، وأسسـت محـل امللكيـة املنتهيـة جمهوريـة إيـران اإلسـالمية (٥٣).  يف هـذه املرحلـة لعب 

الديـن دوراً هامـا وشـكل طاقـة مضاعفـة دفعـت بفاعليتهـا أحـداث الثـورة حتي حققـت نتائجها. 

طاقـة  تشـكل  لـيك  مناسـبة  مـن  أكـرث  يف  الديـن  ذلـك  بعـد  إيـران  إسـتدعت  وقـد 

كان  التـي  وإيـران،  العـراق  بـني  الحـرب  قامـت  حينـام  ذلـك  تحقـق  حيـث  قدراتهـا.   تعظـم 

أكفانهـم  مرتديـن  الحسـينية.   االستشـهاد  بعواطـف  معبئـني  الحـرب  إيل  يذهبـون  املقاتلـون  

البيضـاء ، منطلقـني إيل املـوت بشـوق الشـهادة ينشـدون نشـيدها ، يفتحـون صدورهـم لرصـاص 

ثانيـة  مـرة  الرمزيـة  بـرزت  وقـد  الغربيـة.   الرتسـانة  مـن  سـالحها  تدفـق  التـي  الحربيـة  اآللـة 

العواطـف  املحافظـون  الشـيعيون  إسـتدعي  حينـام   ، اإليرانيـة  النوويـة  األزمـة  تفجـرت  حينـام 

الدينيـة، حيـث بدأنـا نالحـظ لغـة دينيـة متـارس بهـا السياسـة (٥٤).  ففـي مقابـل قـول الرئيـس 

األمريـيك بـوش تـارة «سـوف أعلنهـا حربـا صليبيـة» وحديثـه تـارة أخـري عـن محـور «الـرش» يف 

مقابـل محـور «األخيـار».  قـدم الرئيـس اإليـراين أحمـدي نجـاد لغـة مفرادتهـا «الطواغيـت» و 

«املفسـدون يف األرض»،  حيـث تداخلـت لغـة الديـن مـع لغـة السياسـة، بحيث نالحظ مـرة أخري 
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إستدعاء اللغة والعواطف الدينية لتولد طاقة دافعة للمواقف السياسية. 

كـام تعـد إرسائيـل الدولـة الثانيـة التـي نستشـهد بهـا يف نطـاق هـذا النمـط مـن الدولـة 

العلامنيـة التـى تسـتدعى الديـن للعبـث بـه ىف قلـب السياسـة.  بدايـة نجـد أن الديـن قـد لعـب 

دوراً محوريـا وإيجابيـا، يف قيـام دولـة إرسائيـل، حيـث شـكلت العواطـف واالستشـهادات الدينيـة 

إطـار املعـاين، الـذي عملـت يف نطاقه السياسـة والدبلوماسـية االرسائيلية.  تأكيداً لذلـك قول املفكر 

اإلنجليـزي «تومـاس برايـت مـان» إن الشـعب الربيطـاين يدعـم عـودة اليهـود إيل فلسـطني ، حتـي 

ميكـن أن يعجـل مـن وقـوع سلسـلة األحـداث املتنبأ بهـا ، والتي تبلغ ذروتها بعودة السـيد املسـيح 

«عليـه السـالم».  ويتسـق مـع ذلـك قـول عضـو الربملـان اإلنجليـزي «هـرني فنـش» الـذي كتـب يف 

عـام ١٩٦١ «أن اليهـود الذيـن عـادوا إيل وطنهـم سـوف يرثـون كل األرض التـي كانـت لهـم مـن 

قبـل.  وسـوف يعيشـون فيهـا بأمـان ويسـتمرون فيهـا إيل األبـد»، وقـد ذهـب فنـش، إعتـامدا عيل 

تفسـريه لسـفر التكويـن «اآليـة ١٢:٣» إىل القول بأن الله سـوف يبـارك تلك األمم التـي تدعم عودة 

اليهود». 

ويف عـام ١٩٨٠ حينـام صعـد الرئيـس رونالـد ريجان إيل رئاسـة الواليات املتحـدة األمريكية، 

نجـده خـالل عامـني مـن بدايـة رئاسـته، عـرب فيـام ال يقـل عـن سـبع مـرات يف أحاديثـه العامـة 

، عـن إعتقـاده يف معركـة «هرمجديـون» بإعتبارهـا املعركـة النهائيـة التـي إسـتولت مـن خاللهـا 

إرسائيـل عـيل «القـدس» يف حـرب ١٩٦٧.  ويف حديـث خـاص مـع «تـوم ديـن» مديـر االيبـاك – 

حينئـذ – قـال ريجـان «تعـرف أين رجعـت إيل أنبيـاءك القدامـي يف العهـد القديـم ، واالشـارات 

التـي تشـري إيل «هرمجديـون» ، ووجـدت نفـيس مندهشـاً عـام إذا كنـا نحـن الجيـل الـذي سـوف 

يشـهد تحقيـق ذلـك؟» .  وحينـام وقعـت أحـداث ١١ سـبتمرب ٢٠٠١ بـرزت املعتقـدات الدينيـة 

التـي تشـكل عقيـدة املحافظـني الجدد، وسـيطرت عيل تفكـري النخبـة الحاكمة يف الواليـات املتحدة 

األمريكيـة. التـى تذهـب مبادئهـا إيل «ان عهـد اللـه وميثاقـه إلرسائيـل أبـدي وشـامل إسـتناداً إيل 

آيـات سـفر التكويـن» و «أن إرسائيـل قـد أسـتدعيت كأمـة بإعتبارهـا آداة اللـه يف األرض».  وبذلك 

مـن الـرضوري أن يفـرس سـفر التكوين بإعتبـاره يقود إيل الدعم السـيايس والروحـي لدولة إرسائيل، 
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إسـتناداً إيل أحـدي اآليـات التـي تقـول «أننـي سـوف أبـارك هـؤالء الذيـن يباركونكم، وسـوف العن 

الذين يلعنونكـم» (٥٥). 

وإذا كان الديـن قـد أسـتدعي السـتكامل إنشـاء الدولـة الصهيونيـة، وكذلـك املحافظـة عيل 

إسـتمرارها، فإننـا نالحـظ أن الديـن كان يسـتدعي عـادة، ليدعم الدولـة يف أوقات األزمـات.  تأكيداً 

لذلـك أننـا كنـا نشـاهد أثنـاء الحـرب العربيـة السادسـة التي خاضهـا رجال حـزب الله مـع الجيش 

اإلرسائيـيل عـيل السـاحة اللبنانيـة ، جنـود إرسائيـل ، وهـم يلبسـون «الطاقيـة» اليهوديـة الشـهرية 

ويقـرآون آيـات العهـد القديـم يف أوقـات راحتهـم.  بذلـك شـكلت املعـاين الدينيـة يف الحالتـني، 

اإليرانيـة واإلرسائيليـة طاقـة أضيفـت إيل املامرسـات الواقعيـة للدولـة فعظمـت قدراتهـا ، ومـن ثم 

سـاعدت عـيل إنجـاز الفعـل العسـكري.  األمـر الـذى يشـري إىل أن املعـاين الدينيـة يف الحالتـني، قـد 

شـكلت رأسـامال دينيـا بدونـه مـن الصعـب أن تتحقق هـذه النتائـج(٥٦). 

خامساً: إرضار العنف الديني باألمن القومي

املتأمـل للعالقـة بـني الديـن والسياسـة يـدرك أن هـذه العالقـة متـر بحالـة أزمـة صنعتهـا 

أطـراف عديـدة، وهـي األزمـة التـي كان من نتيجتها تقديم تفسـريات تسـعى إما إىل سـيطرة الدين 

عـىل السياسـة، وهـو مـا ترفضـه سياسـة الدولـة املدنيـة الحديثـة. أو إقصـاء الديـن عـن السياسـة 

وتهميشـه بحيـث ال يكـون لـه دوره الفعـال يف إطـار الدولـة الحديثـة، ومـام ال شـك فيـه أن هـذه 

األزمـة صنعتهـا أفـكار وتصورات ومامرسـات عديدة، كانت يف أغلب األحيـان ذات طبيعة تصادمية، 

وميكـن القـول بوجـود متغـريات كثـرية هـي املسـئولة عن تشـكل هـذه األزمة.

١– يتمثـل أول هـذه املتغـريات يف الخـالف حـول مكانة املرجعية الدينيـة يف الدولة، يف هذا 

اإلطـار توجـد أزمـة تأويليـة حـول مفهوم الدولـة الدينيـة، ورمبا يرجع أسـاس هذه األزمـة إىل ثالثة 

اعتبـارات. حيـث يتمثـل األول يف التداخـل بـني الديـن والسياسـة يف العصور الراشـدة، فقد تصادف 

تاريخيًا أن تضافرت السلطة الدينية والدنيوية إبان حكم الخلفاء الراشدين الذين تولوا أمور الدولة 

اإلسـالمية بعـد وفـاة رسـول اللـه محمـد (صـىل الله عليـه وسـلم)، الـذي اجتمعت لديه السـلطتني 
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الدينيـة والدنيويـة عـىل السـواء. ويرجـع هـذا التضافـر ليـس لنـص إلهـي رصيـح بدينيـة الدولـة، 

ولكـن إىل أن الخلفـاء الراشـدين كانـوا ذوي سـبق وتفقـه دينـي، إضافـة إىل أنهـم تعلموا السياسـة 

وأتقنوهـا مـن خـالل املعـارك التـي خاضوهـا، ىف مواجهة امللـوك أو األباطـرة الذين تعاملـوا معهم. 

ويتصـل االعتبـار الثـاين بالـدور الـذي تلعبـه فكـرة اإلمامة يف الفكر اإلسـالمي الشـيعي، وهـو الفكر 

الـذي تحيـز لإلمامـة كسـلطة دينيـة عـىل حسـاب السـلطة الدنيويـة، دون أن تتدخـل مبـارشة يف 

الحكـم (٥٧).   لذلـك أسـس هـذا الوضـع انطباًعـا بـأن الفكـر الشـيعي يبـرش بدولة دينيـة، - وهذا 

غـري صحيـح-  وقـد أدى ذلـك ببعـض فقهـاء السـنة إىل الحديـث عـن املرجعيـة الدينيـة، كمقابـل 

للمرجعيـة الدينيـة الشـيعية. بينام يسـتند االعتبار الثالـث إىل بعض الكتابات الدينيـة التي متيل إىل 

التفسـري الحـريف للنـص، وهي كتابـات متشـددة بطبيعتها، ومـن عباءتها خرجت فكـرة «الحاكمية» 

التـي قـال بهـا العالمـة اإلسـالمي أبـو األعـىل املـودودي، اسـتناًدا إىل القـراءة الحرفيـة لبعـض آيـات 

القرآن.    

وبرغـم أن الشـيخ محمـد عبـده – وبعـض الذيـن عـارصوه – قـد حسـم هذا الخـالف منذ 

فـرتة طويلـة، حيـث ميـز بـني النظـام الثيوقراطـي يف املفهـوم الغـريب وبـني النظـام الدينـي.  ففـي 

«األول يتلقـى الحاكـم سـلطته إمـا مـن رجـال الديـن أو الحق اإللهـي بوصفه ظل الله عـىل األرض.  

واملقصـود بهـذا عنـد كثـري مـن أصحاب التيـار الدينى يتمثـل يف ادعاء شـخص أو مؤسسـة الحق يف 

تفسـري الديـن وفهمـه مـام يكسـبها حقوقًـا سياسـية ودينيـة عـىل أسـاس دينـي».  ويتفـق مع ذلك 

الدكتـور يوسـف مـوىس الـذي ذهـب إىل القـول «إن مصدر السـيادة هو األمـة وحدهـا ال الخليفة، 

ألنـه وكيـل عنهـا يف أمـور الديـن ويف إدارة شـؤونها حسـب رشيعـة الله ورسـوله (٥٨).

ولذلك يستمد الحاكم الرشعية من األمة، فلها حق نصحه وتوجيهه وتقوميه إن أساء، بل حق 

عزلـه عـن املنصـب الذي وليه عنهـا باختيارها إن جد ما يوجب عزله، فيكـون من املنطقى أن يكون 

مصدر السيادة هو املوكل األصيل ال النائب الوكيل» (٥٩).  وبرغم ذلك نجد أن البعض الذى تطرف 

بالدين حتى عنف به، ما زال يؤكد عىل الدولة اإلسالمية، وهو القول الذي تلقفه اإلعالم الغريب كأحد 
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االتهامـات التـي يعايـر بهـا اإلسـالم، وهـو االتهـام الـذي شـكل أحـد جوانـب األزمـة بـني الديـن 

والسياسـة، والـذي يعـد أحـد مصـادر العنـف واإلرهاب املؤثـر عىل األمـن القومي واسـتقرار الدولة 

واملجتمع.

٢– ويعـد الخطـاب الغـريب عن اإلسـالم أحـد متغريات أزمـة العالقة بني الدين والسياسـة يف 

املنظـور اإلسـالمي، حيـث نجـد أن بعض أجهزة اإلعـالم الغربية عملت عىل إعادة إنتاج صور سـلبية 

ومنطيـة عـن اإلسـالم واملسـلمني والعـرب.  وبعـض هذه الصـور يتغذي مـن مصادر عديـدة للصور، 

التـى ينتجهـا العـرب واملسـلمون وتنطـوي عىل جوانب سـلبية وسـيئة (٦٠).  وإرتباطاً بذلك سـعت 

املجتمعـات الغربيـة وبخاصـة الواليـات املتحـدة األمريكيـة يف التضييـق عـىل اإلسـالميني املتطرفني، 

مبالحقتهـم والسـعي إىل تفكيـك قواعدهـم كـام حدث بالنسـبة لتنظيم القاعدة وجامعـة طالبان يف 

أفغانسـتان.  وهـذا التفكيـك هـو الـذي دفـع إىل شـن الحرب عـىل أفغانسـتان، يف محاولـة لتفكيك 

قواعدهـم إضافـة إىل شـن الحـرب عـىل العـراق الـذى أصبح متخـام بهـذه الجامعـات الخارجة عن 

اعتـدال االسـالم ، باعتبـار أن هـذه املجتمعـات تضـم هـذه الجامعـات ومـن الـرضوري اجتثاثهـا 

مـن جذورهـا. باإلضافـة إىل ذلـك فقـد عملـت القـوى العامليـة بإتجـاه تقليـص قدراتها، عـن طريق 

غلـق مصـادر التمويـل عليهـا، ومصـادرة أموالها أو تجفيـف مصـادر متويلها، وقد أصـدرت الواليات 

املتحـدة والـدول الغربيـة القوانني التي تؤمن ذلك. وانطالقًا من هذه الصورة السـلبية التي شـكلتها 

املجتمعـات الغربيـة للجامعـات اإلسـالمية املتشـددة التـى وصلـت باإلسـالم إىل حد االرهـاب، فإننا 

نجدهـا قـد وسـعت هـذه الصورة لتشـمل كل مقاومة تسـعى إىل تحرير مجتمعها بغـض النظر عن 

طابعهـا الدينـى.   يف هـذا اإلطـار دخلـت كل الجامعات التـي تناضل من أجل اسـتقالل مجتمعاتها، 

كـام هـي الحـال يف جامعـات املقاومـة التـى تناضـل يف فلسـطني، أو الجامعـات التـي تناضـل مـن 

االجتامعـي  العـدل  مـن  بقـدر  املطالبـة  أو  والسياسـية،  االجتامعيـة  العمليـة  يف  املشـاركة  أجـل 

(٦١).  باإلضافـة إىل ذلـك فقـد سـعت املجتمعـات الغربيـة وعـىل رأسـها الواليات املتحـدة، يف إطار 

خطتهـا لتجفيـف املنابـع إىل الضغـط مـن أجـل إصـالح نظـم التعليـم، بخاصـة التعليـم الدينـي، يف 
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الـدول التـي ينطلـق منهـا أعضـاء، حتى تتحكـم ىف طبيعـة األفكار التـي تتدفق إىل عقولهـم فتصنع 

سلوكهم.

٣– وتلعـب حالـة األزمـة التـي تعيشـها جامعـات التيـار اإلسـالمي املتشـدد دوًرا أساسـيًا 

يف هـذا الصـدد، ويعتـرب السـعي مـن أجـل االنفصـال أو التميـز عـن السـياق البيئـي املحيـط أحـد 

مظاهـر هـذه األزمـة.  وتعـد الجامعة اإلسـالمية هي من منط الحـركات االجتامعية التي تسـعى إىل 

تجنيـد أعضائهـا مـن نفـس املجتمـع.  ويتميـز األعضاء الذيـن ينجذبـون إىل هذه الجامعـة بكونهم 

يعانـون مـام يسـميه عـامل االجتـامع األمريـيك تالكـوت بارسـونز بالفشـل الدافعـي، أي العجـز عـن 

إشـباع الحاجـات األساسـية يف ظـل النظـام االجتامعـي القائم.   فـإذا انجذبوا إىل بعضهـم البعض أو 

إىل الجامعـة التـي تضـم مناظريـن لهـم، ويعانـون مـن نفـس الفشـل الدافعي، فـإن الجامعـة تبدأ 

يف تطويـر بنيـة أيديولوجيـة لهـم. عـادة مـا تكون قامئـة يف ثقافـة املجتمـع أو يف بنيـة األيديولوجيا 

العامـة، ويف العـادة تسـتند األيديولوجيـا التـي تعمـل الجامعـة عـىل تطويرهـا إىل عنـارص ليسـت 

موضـع قبـول عـام مـن الثقافـة العامـة وإن كانـت قامئـة بها.

فـإذا تطرفـت الجامعـة بهـذه األيديولوجيـا فإنهـا بذلـك تؤسـس أيديولوجيـا تتناقـض مـع 

الثقافـة أو األيديولوجيـا العامـة، وقـد حـدث نفس األمر بالنسـبة لجامعـات التيار اإلسـالمي كحركة 

اجتامعيـة، فـألن الثقافـة أو األيديولوجيـا السـائدة مل تطـور املجتمع، ومل تسـاهم يف إشـباع حاجاته 

األساسـية.  فـإن األيديولوجيـا التـي يطورونهـا تكـون أيديولوجيـا مضـادة، وحتـى تصبـح واضحـة 

فينبغـي أن تكـون نصيـة وبـال تأويـل، وأن يحتكـر تحديـد معنـى النـص بعـض أعضـاء الجامعـة، 

الذيـن قـد يصـل بهـم األمـر إىل تطويـر تأويـل منحـرف، وإسـالم يختلـف أحيانًـا عـن الـذى أوحـى 

بـه واملتعـارف عليـه.   أمل تكـن هـذه هـي حالـة إسـالم جامعـة طالبـان التـي منعـت تعليـم املرأة 

وفرضـت نقابهـا وليـس حجابهـا عـىل عكس مـا يذهب اإلسـالم الصحيح، ومـن يخالـف أيديولوجية 

الجامعـة سـواء كان خـارج بنيتهـا أو مـن بـني أعضائهـا، مـن املنطقـي أن يصبـح مسـتهدفًا للعنـف 

.(٦٢)
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٤– مـن مظاهـر األزمـة أيًضـا أن الجامعـة اإلسـالمية مثـل أي حركـة اجتامعيـة تسـعى إىل 

تأكيـد متاسـك بنائهـا الداخـىل، الـذي يكـون هًشـا يف البدايـة، مـن خالل فـرض قدر مـن الرصامة أو 

القيـود التـي تحافـظ عـىل سـيطرتها عـىل أعضائها.  خاصة إذا سـعت هـذه الجامعـة إىل متييز ذاتها 

ليـس عـن املجتمـع العـام فقـط، ولكن عن الجامعـات األخـرى املناظرة، ومـن ثم تبنـي أيديولوجيا 

تسـتند إىل تفسـري نـيص مخالـف لهـا.  ذلـك يعنـي «أن السـياقات التاريخيـة تصبـح هامـة لفهـم 

دعـاوى وآليـات التأويـل واإلنتـاج الفقهي التكفريي املتشـدد.  فحـزب التحرير والشـيخ النبهاين كانا 

يحـاوالن التاميـز عـن البنيـة األيديولوجيـة لإلخـوان املسـلمني يف مـرص وغـزة والضفـة الغربية منذ 

أوائـل الخمسـينيات.  ومـن ثـم مل يكـن مـن املمكـن لحـزب التحريـر أن يطـرح ذات األطروحـات 

اإلخوانيـة، وقـد شـكل خـروج شـكري مصطفى عىل «جامعـة اإلخوان املسـلمني» وتأسيسـه جامعة 

«املسـلمون» ومتايـزه وانخالعـه التنظيمـي عنهـا «بعـًدا أساسـيًا» ميكـن أن يسـاعد يف فهـم عمليـة 

تأسـيس األيديولوجيـات اإلسـالمية السياسـية الراديكالية. إن صناعـة الحـدود األيديولوجية الفقهية 

والتاميـزات الرمزيـة حتـى يف داخـل ذات االنتـامء الدينـي، هـي جـزء ال يتجـزأ مـن عملية تأسـيس 

هـذه الجامعـات، أيـا كانـت دوافـع ومـربرات وعوامـل تأسيسـها اجتامعيًـا وسياسـيًا وأيديولوجيًـا.  

الدينـي، تفقـد هـذه  املجـال  الرمزيـة واأليديولوجيـة وال سـيام يف  الحـدود  بـدون صناعـة  ألنـه 

الجامعـة مـربر وجودهـا التنظيمـي»(٦٣). فـإذا أسسـت الجامعـة أيديولوجيتها املتميـزة، فإن هذه 

األيديولوجية تصبح أساًسـا للتنشـئة االجتامعية ألعضائها، يسـتوعبونها بشـكل متشـدد وصارم.  فإذا 

حـاول أي مـن األعضـاء الخـروج عليهـا، فـإن ذلـك يعنـي عمليًا أن لديـه خريطـة بنائهـا التنظيمي، 

ثـم إن خروجـه يعنـي انتقاًصـا مـن رأسـاملها الدينـي.  كام أنـه يعترب مـؤًرشا عىل هشاشـتها، إضافة 

إىل إمكانيـة أن يصبـح سـلوكه مثـاالً يحتـذى، لذلـك فالعنـف يف مواجهتـه واجـب، السـتئصال آثـار 

محتملـة لخروجـه عليهـا، ولـيك يصبـح عربة ملـن يريـد أن يعترب.

ــار  ــري إىل انهيـ ــي تشـ ــع، والتـ ــا املجتمـ ــر بهـ ــي ميـ ــي» التـ ــة «األنومـ ــرب حالـ ٥– وتعتـ

الثقافـــة ومنظومـــات القيـــم، الضابطـــة إليقـــاع التفاعـــل االجتامعـــي، أحـــد الظـــروف 
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املسـاعدة عىل تفريخ الجامعات اإلسـالمية املتشـددة، والحرفية يف قراءتها للنصوص املقدسـة.  وإذا 

كانـت منظومـات قيـم الثقافـة تشـكل مرجعيـة ملختلـف أفـراد املجتمـع، فإن سـقوط أو هشاشـة 

هـذه املرجعيـة – متزاوجـة مـع بعـض حرمانـات اإلشـباع يف الواقـع – قـد يقـود إىل البحـث عـن 

مرجعيـات بديلـة.  وتعـد املرجعيـة الدينيـة مـن بـني املرجعيات التـي يتم اللجـوء إليهـا، باعتبارها 

املرجعيـة األصليـة التـي تشـكل قاعـدة الثقافـة.  ومثلـام يذهـب البعـض إىل االرتبـاط مبرجعيـة 

ماركسـية أو ليرباليـة، فـإن جامعـات التيـار اإلسـالمي ال تسـتدعي مرجعيـة إسـالمية واحـدة، بـل 

تسـتدعي مرجعيـات إسـالمية متنوعـة.  تصل إىل حد االختالف، الذي ينشـأ أحيانًا عـن تباين القدرة 

أو الكفـاءة أو األهليـة لقـراءة النـص.  لذلك شـهدت السـاحة اإلسـالمية متصالً طويـالً تصطف عليه 

جامعـات عديـدة تتبايـن مـن حيـث قدراتهـا عـىل قـراءة النص، أو مـن حيـث قدرتها عـىل مالءمة 

النـص مـع السـياق املحيـط.  ونتيجـة لذلـك تظهـر جامعـات عديـدة كل منهـا تـرى أن مرجعيتهـا 

هـي األقـرب إىل داللـة مضمـون املقـدس، ومـن الطبيعـي أن يصبـح ذلـك مصـدًرا للتنافـس، ورمبـا 

سـاعد يف نـرش العنـف يف املجتمـع. ومـن املنطقـي أن يـؤدي ذلك إىل بـروز آليات تعمـل عىل إنتاج 

الغلـو وتزيـد مـن معدالتـه، ناهيـك عن طابـع الرسيـة واملطـاردة واالنضبـاط ومحـاوالت اختطاف 

الكـوادر مـن قبـل الجامعـات، يضـاف إىل ذلـك أن املنافسـة تـؤدي أحيانـا إىل تزايد معـدالت الغلو 

والعنـف (٦٤). وتتسـع املنافسـة بـني هذه الجامعات لتقـود إىل العنف والرصاع ضـد بعضها البعض 

مـن ناحيـة، وإىل العنـف ضـد الدولـة واملجتمـع إثباتًـا للكفـاءة أو القـدرة أو الزعامـة مـن ناحيـة 

ثانيـة، حتـى يصبـح هـذا العنـف مـربًرا يف كل جوانبـه، لذلـك  فإنـه من الطبيعـي أن يكـون موجًها 

بتفسـريات نصيـة متشـددة كذلك.

٦– مثـة بعـد آخـر لألزمـة أو لتعمق واتسـاع مسـاحة العنـف يف املجتمع، وهـو البعد الذي 

يتمثل يف أنه إذا كانت إحباطات الحرمان من اإلشباع، هي التي ولدت يف جانب منها عنف جامعات 

التيـار الدينـي كأحـد أمنـاط العنـف، فـإن إحباطات اإلنجـاز أو تحقيق اآلمـال قد يدفـع إىل جيل أو 

موجة جديدة من موجات العنف. وإذا كانت الجامعات اإلسـالمية قد تأسسـت بهدف بناء املجتمع 



١٩٩ دور رأس املال الديني ىف دعم الفعل اإلنساىن

اإلسـالمي فـإن عجزهـا عـن ذلـك قـد يصيبهـا بسـيكولوجيا الحصـار، الذي يحتـاج إىل العنـف كآلية 

للقفـز فـوق أسـواره. هـذا الحصـار يتأكـد بسـبب ظـروف عديـدة.   منهـا أن هـذه الجامعـات قـد 

عجـزت عـن توسـيع قاعدتهـا االجتامعيـة مـن خالل االنتشـار بـني الجامهـري، التي تتحـول إىل وعاء 

واسـع لتجنيـد عضويتهـا وإىل درع تحتمـي بـه يف لحظـات كرهـا وفرهـا.  ومنهـا أنهـا عجـزت عـن 

تحقيـق نجاحـات سياسـية كـربى، أو إنجـاز تغيـريات راديكاليـة وكلية شـاملة، ومنها أنها فشـلت يف 

اسـرتاتيجيات األسـلمة مـن أعىل.  إىل جانب االنكسـارات – والتشـتت والتناثر الـذي أصاب هياكلها 

التنظيميـة، يضـاف إىل ذلـك – وهـو هام – قـدرة جهاز الدولة عىل السـيطرة عـىل عمليات العنف، 

وتخفيـض معدالتـه ووتائـره وخرائطـه الجيوبوليتيكيـة الداخلية (٦٥).

فقـد أصبحـت هذه  الجامعات أسـرية حصار سـيكولوجي أو معنوي بـني آمالها وطموحاتها 

املثاليـة املتفائلـة التـي بـدأت بها، وبـني مواجهة الواقع لهـا، وهى املواجهة التى تـرصع هذه اآلمال 

تحـت أقدامهـا، يف هـذه الحالـة تصـاب بحالـة مـن اليـأس، الـذي يتجـاوز القـدرة عـىل االحتـامل.  

ويصبـح العنـف هـو املطيـة للخـروج مـن هـذه الحالـة، إنـه عنـف االنتحـار، الـذي يتجـه إىل إفناء 

الـذات كـام يتجـه إىل إفنـاء اآلخـر (٦٦).  أيا كانـت الدائرة أو السـاحة التي يقف عليهـا هذا اآلخر، 

فثقافـة الخـروج مـن اليـأس لهـا عذوبتهـا خاصـة إذا تعانقت مع مثـل أو خياالت الشـهادة.

٧– ويعـد العنـف الـذي ميارسـه النظـام السـيايس أحد املتغـريات املولدة للتطـرف والعنف، 

ونعنـى بالعنـف العنـف اللفظـي حينام تصبـح لغة الرموز السياسـية غري مالمئـة ملخاطبة الجامهري. 

فتـؤذي مشـاعرها أو تـرض ببعـض املعاين الرمزيـة التي لديها، وزعامـات العامل الثالـث أبوية ترتكب 

كثـريًا مـن اإلهانـات تجـاه شـعوبها، مسـتغلة إنهامكهـا يف التكيـف وظروفهـا املرتدية. وقد يتجسـد 

العنـف عـىل هيئـة تجاهـل مطالـب الجامهري وعـدم االكـرتاث بإشـباع حاجاتهـا٦*، وإذا كان النظام 

٦ * تعترب تظاهرات ١٧، ١٨ يناير سنة ١٩٧٧ من هذا القبيل، حيث رفعت الدولة أسعار البوتجاز برغم من إدراكها تأثري عرس الظروف 
االقتصادية عىل األرس يف األحياء الشعبية، ولقد تصادف أن ارتبط بذلك  رفع الدولة لسقف طموح إشباع الحاجات األساسية.
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السـياىس ىف فـرتات سـابقة، قـد ألقـى ببعـض اإلخـوان املسـلمني ىف السـجون بسـبب إرتكابهـم 

العنـف الـذى بلـغ حـد قتـل رئيـس للـوزراء فيـام قبـل ثـورة ١٩٥٢، والسـعى لقتـل الرئيـس نـارص 

ىف محاولـة القفـز عـىل السـلطة – عنـوة – واألمسـاك بهـا.  فـإن هـذه األنظمـة السياسـية سـاقتهم 

سـوء العـذاب بسـبب عبثهمـم بالديـن، ونـرش الفـويض يف بنائـه وبنـاء املجتمـع، تاركـة ألخوانهـم 

الذيـن عارشوهـم، والذيـن مـا زالـوا عـىل قيـد الحيـاة خـربات وذكريـات مؤملـة، ومـن ثم تسـتطيع 

القـول بأنـه يف داخـل هـذه السـجون ولـد التطـرف، لقـد بـدأ أفـراد اخوان السـجون يطرحـون عن 

وعـي زائـف سـؤال بسـيط خدعـوا بـه أنفسـهم، ملـاذا كل هـذا العـذاب الـذى يصـب علينـا، وأي 

جرميـة اقرتفناهـا إال أن قلنـا ربنـا اللـه، ومنهجنا اإلسـالم ودسـتورنا القـرآن. وما نريد مـن أحد جزاًء 

وال شـكوًرا، إال أن نـؤدي واجبنـا نحـو ديننـا، وأن يـرىض اللـه تعـاىل عنـا، أميكـن أن يكـون العمـل 

لإلسـالم يف بلـد إسـالمي جنايـة ينـكل بنـا مـن أجلهـا كل هـذا النـكال؟. وبرغـم أن هـذه األسـئلة 

حـق إال أنـه حـق أريـد بـه باطـل، ويخـدم هدفـا مخادعـا وماكـراً غـري معلـن.  وإجابـة عـىل ذلك، 

نجدهـم قـد إتجهـوا إىل تكفـري املجتمـع. بإعتبـار أن أعضائـه كفـار خارجـون عـن ملـة اللـه، هـم 

بـرش ال ديـن لهـم، ثـم ينتقلـون مـن ذلـك إىل طـرح سـؤال آخـر. إذا كان ذلـك حكـم هـؤالء الذين 

يعذبوننـا حتـى املـوت، فام حكم سـادتهم الذيـن يأمرونهـم ويوجهونهم، ويصدرون إليهـم األوامر؟ 

مـا حكـم أولئـك القـادة والحـكام الذيـن يف أيديهـم سـلطة األمـر والنهـي واإلبـرام والنقـض. الذين 

مل يحكمـوا مبـا أنـزل اللـه، ومل يكتفـوا بذلـك حتـى حاربـوا بـكل شـدة كل مـن يدعـو إىل الحكم مبا 

أنـزل اللـه؟.  هـؤالء بالنظـر إىل أولئـك املتطرفني أشـد كفـرًا وردتهم عن اإلسـالم أكرث رصاحة، لسـان 

ُه  حالهـم املتطـرف واالرهـاىب يقـول حسـبنا فيهـم قـول اللـه تعـاىل: (َوَمـْن لَـْم يَْحُكـْم مِبَـا أَنْـزََل اللـَّ

فَأُولَِئـَك ُهـُم الَْكاِفـُروَن) (املائـدة: مـن اآليـة٤٤). وبعـد أن اقتنعـوا بهـذه النتيجة وآمنوا بهـا انتقلوا 

إىل سـؤال آخـر توجهـوا بـه إىل مـن معهـم مـن السـجناء واملعتقلـني، مـا قولكـم يف هـؤالء الحـكام 

الذيـن مل يحكمـوا مبـا أنـزل اللـه، وازادوا عـىل ذلـك بالتنكيـل بـكل مـا دعـا إىل اللـه؟ فمـن وافقهم 

عـىل تكفريهـم فهـو منهـم، ومـن خالفهـم أو توقـف للتأمـل يف األمـر فهـو كافـر مثلهـم (٦٧). ألنه 

شـك يف كفـر الكفـار، ومـن شـك يف كفـر الكفـار فهـو كافـر، ومل يقفـوا عنـد هـذا الحـد بـل انتقلـوا 
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إىل سـؤال تـاىل، وهـذه الجامهـري التـي تطيـع هـؤالء الحكام وتخضـع لهم، وهـم يحكمـون بغري ما 

أنـزل اللـه، مـا حكـم هـؤالء؟.   ويكون الجـواب حـاًرضا عندهم، إنهم كفـار مثلهم فقـد رضوا بكفر 

هـؤالء الحـكام وأقـروه وصفقـوا لـه، والـرىض بالكفر كفـر، ومن هـذا املنطلق انتـرشت موجة تكفري 

النـاس بالجملـة.  وتفرعـت عـن هـذه الفكرة أفكار فرعيـة متطرفة أخرى، غـري أن البداية كانت مع 

عنـف وقسـوة النظـام السـيايس معهـم، فالعنـف ال يولـد إىل عنًفـا أو شـدة، والضغـط ال يكـون من 

ورائـه سـوى االنفجـار (٦٨). لقـد كان ذلـك فكر وتفكـري الذين عذبتهم خربة سـجون الخمسـينيات 

والسـتينيات، وهـو ذات الفكـر الـذي شـكل األيديولوجيـا التـي قـادت عنف التيـار اإلسـالمي، ابتداء 

مـن السـبعينيات ولعـدة عقـود تاليـة، حتـى بـدأت نـذر العوملـة قبـل عقد مـن نهايـة األلفيـة الثانية، 

ومـن ثـم بـدأت طبيعة وأمنـاط العنف تتشـكل مـن جديد.

٨- ذلـك يعنـي أن متغـريات العنـف تصدر مـن كل اتجاه وهـو ما يؤدي إىل انتشـار العنف 

عـىل سـاحة املجتمـع والعامل، كأمنـا األرض أصبحت تنبت عنًفا، كأمنا هى دامئًـا حبىل بأطفال العنف. 

ومـن الطبيعـي أن يؤثـر ذلـك كثـريًا عـىل األمـن القومـي للمجتمـع.  لكونه يعمـل دامئًـا بإتجاه هز 

توازنـه ورضب اسـتقراره يف مقتـل، ذلـك يحدث من جوانب كثـرية. ويعد التأثري عـىل عملية التنمية 

أول أرضار العنـف باألمـن القومـي، هذا اإلرضار قد يكون  واضًحـا ورصيًحا. حينام تحدث انفجارات 

يف املـدن الحرضيـة مبـا ىف ذلـك العواصـم األساسـية أو يف طابـا أو رشم الشـيخ أو مبيـدان التحريـر، 

يسـقط يف إثرهـا قتـىل مـن البـرش وخسـائر مادية كذلك.   فإنه مـن املؤكد أنها تـرض بصورة واضحة 

بالسـياحة – كـام فعلـت يف حينهـا – وقد أصبحت مـورًدا للعملة الصعبة يف مجتمـع يعاين من عجز 

دائـم يف ميـزان املدفوعـات.  ليـس ذلـك فقط ولكنه يفرض أيًضـا كثريًا من العنـف االقتصادي حيث 

تعتمـد البـالد معيشـيًا يف مواردهـا عىل السـياحة وبذلك يسـاعد العنـف عىل خلق حالـة من التوتر 

االجتامعـي (٦٩).   والـذي يتزايـد تراكمـه يف فضـاء املجتمـع، أو قـد يصبح العنف كامًنـا – نوع من 

الحنـق والغيـظ الـذى يكبـت – بسـبب الخوف والتوتـر داخل الـذات البرشية لتمتلئ بـه. فيمنعها 

مـن املشـاركة الفعالـة يف دفـع عجلـة املجتمـع، ويدفعهـا إىل البحـث عـن صالحهـا الخـاص، عـىل 
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حسـاب إسـقاط الصالـح العـام مـن االهتـامم، ومـا تبقـى مـن توتـر ناتـج عـن ذلـك، فإننـا نجـده  

يتدفـق إىل فضـاء املجتمـع.

يؤثـر العنـف أيًضـا عـىل األمن القومـي للمجتمع ألنه يؤسـس عـادة االجرتاء عىل السـلطة، 

األمـر الـذي يفقدهـا القـدرة عـىل الضبـط والسـيطرة، وهـو البـاب الخلفـي لتـآكل الرشعيـة التـي 

منحـت لهـا.   فـإذا هـي تبادلـت عنًفـا بعنـف، فـإن ذلـك قـد يدفـع بعمليـة العنـف املتبـادل إىل 

الـدوران بفعـل تبـادالت العنـف املتقابلـة، يف هـذه األثنـاء مـن املنطقي أن تتسـع مسـاحة العنف 

عـىل حسـاب تـآكل قـدرة الضبـط.  فـإن أصبحـت الدولـة أكـرث عنًفا أو قهـرًا فإننـا نكون بـإزاء أحد 

احتاملـني، تزايـد مسـاحة العنـف إذا كان البطـش أو القهـر محـدوًدا، أو تزايـد تراكـم التوتر ليصبح 

عنًفـا مؤجـالً إىل إشـعار آخـر، ينفجـر حينـام تهتـز موازيـن القـوة ولو للحظـة، أو حينـام يأتيه دعم 

مـن الخـارج، وتكنولوجيـا االتصـال الحديثـة ذات فعاليـة يف هـذا الصـدد. ومـن ناحيـة ثانيـة فـإن 

انفجـار العنـف أو تشـبع األرض بـه قـد يحرم الدولة من السـلوك االسـرتاتيجي، الذي قـد يهتم كثريًا 

باإلشـباع الفـوري لحاجـات البـرش يف الحـارض، ولغـري صالـح بنـاء مسـتقبل أكـرث قـدرة عـىل تحقيق 

اإلشـباع (٧٠).  فالدولـة القامئـة عـىل أرض الواقـع «حبـىل بالتوتـر» كأمنـا هي تسـري عىل سـطح من 

صفيـح سـاخن إذا جـاز لنـا أن نسـتعري تعبـري الكاتـب األمريـيك «يتنـىس ويليامـز».  سـلوكها دامئًـا 

تكتيـيك، تلهـث جاهدة إلشـباع بعض الحاجات، ولو بشـكل ناقـص ومظهري، حتى تؤجـل االنفجار، 

وتكـون الدولـة حينئـذ كمـن يهـوى البقـاء دامئًـا راقصـا أو متأرجحـا عنـد منتصـف الـدرج. ال هـي 

أسسـت التنميـة والتحديـث مبنطق اسـرتاتيجي حتى تؤسـس االسـتقرار والتحديـث ملجتمعاتها، وال 

هـي اكتفـت مبنطـق تكتيـيك بحـت فاقتـرصت جهودهـا عـىل إشـباع الحارض، فقـد شـغلها هاجس 

الخـوف مـن تفجـر العنـف، عـن تنميـة املجتمـع وتطويـر قدراتـه.  ويف ذلـك إرضار بالـغ باألمـن 

القومـي، ألن التوقـف عـن التنميـة وهـدر اإلمكانيات، يف عامل تتسـارع فيه الخطى مـن الحداثة إىل 

مـا بعـد الحداثـة، يعتـرب يف حـد ذاتـه هدًرا للقـدرات، التـي ميكن أن االسـتفادة منها للمسـاهمة يف 

بنـاء املسـتقبل بـدال مـن هدره.

الدولـــة  وانشـــغال  املجتمـــع،  يف  العنـــف  انتشـــار  فـــإن  ذلـــك  إىل  باإلضافـــة 
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مبالحقتـه، يـؤدي إىل رسـم صـورة من عـدم االسـتقرار للدولة واملجتمع أمـام العـامل الخارجي، حيث 

تبـدو الدولـة ضعيفـة أمـام العـامل الخارجـي، ومنشـغلة عـن مهامها االساسـية يف تحديـث املجتمع.  

وقـد يحـاول البعـض الخارجـي البحـث يف أسـباب انتشـار العنـف، فيجـد أن الدولـة تقـع عليهـا 

مسـؤولية كبـرية، تتمثـل ىف العجـز عـن تعبئتهـا للموارد مـن أجل التحديث، إلشـباع حاجـات البرش 

أو بسـبب مامرسـاتها للقهـر والعنـف السـيايس (٧١).  األمـر الـذي يدفع إىل اسـتبعاد عاملـي ملكانة 

هـذه الدولـة وأدوارهـا، باإلضافـة إىل ذلـك، فـإن إنتشـار العنـف يف املجتمـع مـن شـأنه أن يـؤدى 

إىل تراجـع االسـتثامرات األجنبيـة، التـي ميكـن أن تشـارك يف عمليـة التنميـة بحجـة عدم االسـتقرار 

االجتامعـي.  يف عـامل أصبحـت االسـتثامرات األجنبيـة تلعـب دوًرا رئيسـيًا يف تنميـة املجتمعـات، 

بخاصـة مجتمعـات العـامل الثالـث، وهـو مـا يـؤدي بـدوره إىل مزيـد مـن عـدم اسـتقرار املجتمـع، 

ومزيـد مـن إبـراز عجـز الدولـة.  األمـر الـذي يـؤدي يف النهايـة إىل مزيـد مـن الرتاجـع عـىل كافـة 

املسـتويات، وتشـويه صـورة الدولـة أمـام العـامل الخارجـي، ويف ذلـك إرضار فـادح باألمـن القومـي، 

بـل إننـا نجـد أن اسـتمرار حالـة عـدم االسـتقرار قـد تدفع إىل إغـراء القـوى الخارجيـة باإلقدام عىل 

التدخـل يف شـؤون املجتمـع.

سادًسا: الدين وآليات اإلصالح يف العامل العريب

كيـف نخطـو عـىل طريـق اإلصـالح والتغيـري والتحديـث إًذا؟ ويف أي اتجـاه ينبغى أن تسـري 

الجيـاد؟ سـؤال طرحتـه جامعـات التيـار الدينـى عـىل نفسـها وقدمـت إجابـات مختلفـة تختلـف 

باختـالف طبيعـة الفصيـل الدينـى وقدراتـه عـىل الصعيد الفكـري أو الحريك.  كام تختلـف باختالف 

إدراكـه لطبيعـة الواقـع العاملـي املحيط واملتغريات التي اسـتجدت يف إطاره، إضافـة إىل أنها تختلف 

بإختـالف درجـة الوعـي الـذي توفر للجامعة مبا يسـاعد ىف إتجاه أسـتثامر قدراتهـا.  إىل جانب ذلك 

فقـد اختلفـت تصـورات اإلصـالح وآلياتـه مبسـتوى األداء الذي تـؤدي الجامعة دورهـا يف إطاره، هل 

هو املسـتوى التكتييك أم املسـتوى االسـرتاتيجي؟

الســـيايس  األول لإلصـــالح  التصـــور  املتنـــورون دينيـــا،  الفقهـــاء  وتقـــدم جامعـــة 

تحتمـــل  تعـــد  مل  فاألمـــة  رضورة،  اآلن  أصبـــح  اإلصـــالح  أن  يـــرون  فهـــم  واالجتامعـــي، 



النظرية االجتامعية وقضايا املجتمع «آليات التامسك االجتامعي»٢٠٤

مزيـًدا مـن الـرتدي، وإال تعرضـت لالنهيار والتآكل والفنـاء. كام يدركون أن أغلـب منجزات الحضارة 

الغربيـة ليسـت مرفوضـة مـن اإلسـالم إذا احتكمنـا إىل مرجعيتـه، ال يرفـض اإلسـالم األخذ بأسـباب 

العلـم والتكنولوجيـا.   وال يرفـض االرتقـاء بأوضـاع املـرأة، بـل هو قد سـبق إىل ذلك، وقـدم منوذًجا 

مثاليًـا ملكانتهـا وأدوارهـا، إًذا فهنـاك أرضيـة مـن االلتقـاء بـني روح الحضـارة اإلسـالمية وغاياتهـا، 

وبـني بعـض جوانـب التقـدم أو التطـور الغـريب (٧٢)، وإن علينـا أن نعيـد اسـتنبات العلـم الغـريب، 

والتكنولوجيـا الغربيـة يف تربتنـا، وهـي تربـة مالمئـة ومواتية.

وإذا كنـا سـوف نقيـس التقـدم الغـريب عىل أسـاس التقـدم ىف العلـم والتكنولوجيا، وسـالمة 

الحيـاة السياسـية يف بعـض الجوانـب، فإنـه مـن الـرضوري أن يقابـل ذلـك بجهد عىل صعيـد الرتاث 

النظـرى. إذ علينـا أن نحـاول تجديـد الـرتاث، وتجديـد الـرتاث يتطلب جهـوًدا عىل مسـتوى املنهج، 

وآخـر عـىل مسـتوى القضايـا موضـع التنـاول.  وعلينا أن نعمـل يف اتجاه إعـامل االجتهـاد والقياس.

وهـو أمـر أمرنـا بـه الدين، بحيث نشـتق مـن ثوابت الديـن ومنطلقاته مـا يالئم قضايانـا املعارصة، 

سـواء، فيـام يتعلـق باملـرأة أو الدميقراطية أو الفوائد عىل ما يودع يف البنـوك.  كذلك تجديد توضيح 

موقـف الديـن فيـام يتعلـق باملقاومـة والعنـف واإلرهـاب، وقضيـة التـوايل أو التـداول السـيايس، 

فالديـن رحـب والوثائـق األساسـية ليسـت تاريخيـة ومـن ثـم فهـي للعاملـني، وهـي صالحـة لـكل 

زمـان ومـكان.   وعلينـا أن نعيـد قراءتهـا يف كل حـال ويف كل عـرص، فمـن خـالل القيـاس واالجتهاد 

والتأويـل، ميكـن إسـتخالص مـا هو نسـبي مام هو مطلـق، وعلينـا أن نخاطر وأن نغامـر وأن نجدد، 

رشيطـة أال يكـون يف كل هـذه الجهـود مـا يعـد خروًجا عـىل مرجعية الديـن (٧٣).

اآللية التي ينبغي أن تتبع لتحقيق ذلك هي ذات آليات التجديد التي تسـتند باألسـاس إىل 

إعـامل العقـل يف الـرتاث، ويف النص حتى نجـدد فكرنا وتصوراتنا مبا يالئم قضايـا العرص الذي نعيش 

يف إطـاره.  علينـا أن نسـعى بتخصصاتنـا املختلفـة يف العلـوم الطبيعيـة واإلنسـانية، يف الفن واألدب 

وبهـذه املنظـورات جميعهـا يك تعيـد قراءة تراثنـا لنقدم ما مييزه، ويف مرحلـة تالية ينبغي نرشه عىل 
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العامـة مـن خـالل الدعـاة يف املسـاجد، ومـن خـالل اإلعـالم.  وذلـك حتـى يتشـكل خطـاب دينـى 

جديـد وحديـث.   يف هـذا الخطـاب البـد أن نسـتلهم سـامحة الدين وبخاصـة اإلسـالم وموقفه من 

اآلخـر، والتعامـل معه اسـتناًدا إىل قاعدة «الحكمة واملوعظة الحسـنة»، واملواطنـة كمرجعية تفرض 

املسـاواة بـني أبنـاء األديـان املختلفـة ىف تعامالتهـم مـع بعضهـم البعـض.   وعلينـا أن نبحـث عـن 

السـبل الفعالـة لتنشـئة األبنـاء يف األرسة واملدرسـة والجامعـة ومـكان العمـل، حسـب حقائق وقيم 

وأفـكار هـذا الخطـاب اإلسـالمي الجديـد. أمل تبـدأ كل التغـريات الشـاملة، حتـى الثـورات، بأفـكار 

وقيـم شـكلت أيديولوجيتهـا يف التحديـث والتطـور، ومـن ثـم فعلينـا أن نسـلك هذا السـبيل (٧٤).

مثـة موقـف آخـر لـه تصـوره لحـدود اإلصـالح وآلياتـه يقفـه املؤمنـون املعتدلـون وفقهـاء 

األزهـر األكادمييـون، الذيـن يـرون أن ىف اإلسـالم حـل لـكل املشـكالت، ومـا علينـا إال إعـامل العقـل 

للبحـث عـن تحديـد هـذه املشـكالت أو القضايـا، وكذلـك الحلـول التـي طرحـت لهـا. ويؤكـد هذا 

الفريـق أن اإلسـالم نسـق مـن التفكري أسـس حضـارة ومللم شـمل أمة، وعلينـا أن نسـتعيده ليقيمنا 

مـن كبوتنـا بعـد أن سـقطنا. ولقـد سـقطنا ألننـا تخلينـا عـن إسـالمنا وفرطنـا فيـه.  يقـول أصحاب 

هـذا املوقـف إنـه إذا كان مثـة حديـث عن حقوق اإلنسـان عـىل الصعيد الغريب، فقد سـبق اإلسـالم 

بالتأكيـد عـىل هـذه الحقـوق، بـل ووازنهـا بحقـوق الجامعـة أو األمـة (٧٥).   وإذا كان مثـة حديث 

عـن حقـوق املـرأة وأوضاعهـا، فلقـد قدم اإلسـالم مكانة سـامية لها، ومل ينـس النبي صـىل الله عليه 

وسـلم يف خطبـة الـوداع أن يـويص بالنسـاء خريًا.

إسـالمنا  نـرتك  فلـامذا  الغـرب،  يف  إليهـا  تصـل  مل  حقوقًـا  املـرأة  اإلسـالم  أكسـب  لقـد 

لنلتحـق بالخطـاب الغـريب، مـع أن الخطـاب اإلسـالمي فيـام يتعلـق باملـرأة أكـرث تطـوًرا وطهـارة 

وشـفافية.  يذهـب هـذا الفريـق إىل أنـه إذا كان هنـاك مـن  يتحدثـون عـن الدميقراطيـة، فلـامذا 

ال نتحـدث عـن الشـورى اإلسـالمية، ونعيـد تأملهـا وتطويرهـا مبـا يالئـم أوضاعنـا املعـارصة.  ومبـا 

املشـاركة  لهـم  ويتيـرس  ومتسـاوين  أحـراًرا  البـرش  يكـون  أن  تحقـق  التـي  الضوابـط  لهـا  يوفـر 

قاعـدة  بـل عـىل  املذهـب،  أو  الديـن  األختـالف ىف  النظـر عـن  بغـض  دنياهـم  إدارة شـؤون  يف 

أفـكار  تراكـم عـىل  الـذي  الغبـار  نزيـح  أن  إال  علينـا  مـا  اإلطـار  . ىف هـذا  املتسـاوية؟  املواطنـة 
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اإلسـالم وقضايـاه، بسـبب عصـور االنحطاط والـرتدي، وأيًضا بسـبب توقف العقل العريب واإلسـالمي 

عـن التدبر والتفكـري والتأمل.

ُوا  ى يَُغريِّ ُ َمـا ِبَقْوٍم َحتـَّ يـويص هـذا الفريـق بآلية تسـتند إىل قـول الله تعـاىل:(إِنَّ اللََّه ال يَُغريِّ

َمـا ِبأَنُْفِسـِهْم) (الرعـد: مـن اآليـة١١) ، لنبـدأ ببنـاء الفـرد أوالً، إذ علينـا أن نعيـد تنشـئته وفـق قيم 

اإلسـالم والديـن عمومـا ومعايـريه. عـيل الفـرد يتقـن عبوديته للـه بإتقان العبـادات التـي تقربه من 

اللـه، والتـي تدفعـه إىل العمـل العـامر األرض طاعة ألوامر اللـه. اعامر األرض لديـه يكون من خالل 

التعـاون مـع اآلخريـن دون تفرقـة ال عىل أسـاس النسـب، وال عىل اسـاس العرق أو اللـون، وال حتى 

عـىل أسـاس الديـن، فاملؤمـن العابد هـو املدخل إىل املؤمـن املتعامل.

وهكـذا يكـون إتقـان العبـادات مدخـالً التقـان املعامـالت، وتكـون تنشـئة املسـلم املؤمـن 

مدخـالً لبنـاء األمـة، علينـا أال نتعجـل األمـور، أسـوة برسـول اللـه صـىل الله عليـه وسـلم، لنعمل يف 

هـدوء ويف غـري ضجـة حتـى تتأسـس أمـة إسـالم متجـددة ولـو بعـد عـدة أجيـال.  أمل يقـل العالمة 

اإلسـالمي ”ابـن خلـدون»،  إن عمـر تطـور األمة ثالثة أجيـال؟ ليكن ذلك ولنتأىس بهـذا القول، املهم 

أن نبـدأ، فمشـوار األلـف ميـل يبـدأ بخطوة واحـدة، وحتى يتحقـق املجتمع املسـلم يف كامله، ليس 

هنـاك مـا مينـع مـن املشـاركة اإليجابيـة يف حيـاة مجتمعنـا، رشيطـة أال تتناقـض هذه املشـاركة مع 

قيـم مرجعيتنا اإلسـالمية (٧٦).

حتـى  والعنـف،  التطـرف  تبنـت  التـى  الدينـى  التيـار  جامعـات  تقفـه  الثالـث  املوقـف 

إنتقلـت إىل سـاحة االرهـاب، والتـي تـرى رضورة التغيـري اآلن وفـوًرا، فلـم تعـد هنـاك مسـاحة من 

الزمـن ملزيـد مـن التخلـف والـرتدي.  لقـد وصلنـا إىل الحـد الـذي أصبحنـا مهدديـن فيـه بالتـآكل 

واالنقـراض، لقـد اسـتهان بنـا اآلخـرون ألننـا اسـتهنا بأنفسـنا وبددنـا مواردنـا.  يعادى هـذا املوقف 

األنظمـة األبويـة القامئـة، ثـم يدعـى إنهـا ضعيفـة وخاضعـة للقـوى الخارجيـة «أسـد عـّيل ويف 

الحـروب نعامـة» وال أمـل يف اإلصـالح، يف ظـل وجـود هـذه األنظمـة. كـام يرميها هـذا املوقف عن 
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خطـأ وسـوء نيـة وقصـد بأنهـا أنظمـة كافـرة.  اسـتناًدا إىل ذلـك يؤكـد أصحـاب هـذا املوقـف عـىل 

منطـق العـودة أو الرجـوع إىل األصـول متناسـني أن الزمن قد تغـري، وأن مياها كثرية جـرت ىف النهر، 

يقولـون لنسـتدعي اإلسـالم يف نفوسـنا، ويف حيـاة مجتمعنـا كـام هـو، برغـم أنهم أول مـن يخالفون 

مضامينـة النقيـة الطاهـرة واملتسـامحة.   أو لرنجـع نحـن إىل اإلسـالم نسـتلهم أو ننهـل مـن مصادر 

ُه َمَع  قوتـه، ال نخـىش أننـا فئـة محـدودة، فــ (َكْم ِمـْن ِفئَـٍة قَلِيلَـٍة َغلَبَْت ِفئَـًة كَِثـريًَة ِبـِإْذِن اللَِّه َواللـَّ

اِبِريـَن) (البقـرة: مـن اآليـة٢٤٩)  يذهـب أصحـاب هـذا املوقـف إىل أنـه علينا أن نطبق اإلسـالم  الصَّ

بنصـه وهـم أول مـن إنحـرف بالنـص ألنهم أخطأوا قـراءة مضامينـة، يؤكدون أن علينـا أن ال نرسف 

كثـريًا يف التأويـل تحـت تأثـري تفـوق الغـرب وكذلـك تحـت تأثـري ضعفنـا وشـعورنا باإلحبـاط، فقط 

علينـا أن نقـوي أنفسـنا باإلسـالم لـيك نعمل عىل نرصتـه (٧٧).

ويتسـاءل أصحـاب املوقـف، مـن أين نبـدأ، ويجيبون عىل ذلـك بتصورات سـاذجة، يقولون 

أن علينـا أن نبـدأ مـن اتجاهـني، االتجـاه األول أن نبدأ ببناء الفرد املسـلم الذي يكـون نواة للجامعة 

املسـلمة، التـي يكـون إميانهـا عميًقـا، حتـى يشـكل طاقة عاتيـة وفعالة وقـادرة عىل التغيـري.  هذه 

الجامعـة املسـلمة عليهـا أن تفصـل نفسـها لفـرتة عـام عداهـا حتـى ال تتـرسب إىل إميانها شـوائب، 

هـذه الجامعـة املسـلمة أو املؤمنـة تكـون هـي املدخل لبنـاء األمـة املسـلمة.  االتجاه الثـاىن يتبنى 

منطـق متـدرج تؤكـد عليـه إيديولوجيـا هـذه الجامعـة، بنـاء الفـرد كمدخـل لبنـاء الجامعـة «رأس 

الحربـة» وبنـاء الجامعـة مدخـل إىل بناء األمـة.  وإذا كان هـذا البناء املتتابع ينشـئ الطاقة الدافعة 

للتغيـري ويطورهـا ويعمـل عـىل تعظيمهـا.  فإن هذه الطاقـة تحتاج أن تتدفق يف مجـرى بال عوائق، 

حتـى يتحقـق بنـاء املجتمـع املسـلم، والعقبـة هنـاك كـام تـرى جامعـات هـذا املوقـف تتمثـل يف 

األنظمـة السياسـية، التـي ال تعمـل مبـا أمـر اللـه، والتـي تخضع ألعـداء اإلسـالم.  إصالح الحـال يتم 

باسـتئصال رؤوس أو رمـوز هـذه األنظمـة، لذلـك نجـد أن منطـق االغتيـاالت والعنـف واالرهـاب، 
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تكتيـك تعمـل وفًقـا لـه جامعـات هـذا املوقـف.  يف خدمـة اسـرتاتيجية تعظيـم طاقـة وفاعليـة 

الجامعـة املؤمنـة، حتـى تتعاظـم قوتهـا ومسـاحة انتشـارها، لـىك تتدفـق قويـة يف املجـرى الرئييس 

لنهـر املجتمـع. غايـة هـذا املوقـف بنـاء «خـري أمـة أخرجت للنـاس» يتحقـق ذلـك أحيانًـا بالدعوة 

السـتعادة اإلسـالم، والتعامـل وفًقـا لـه مع جملـة القضايا املعـارصة.  ويف أحيان أخـرى تفيد طلقات 

الرصـاص، كـام تـرى بعـض جامعـات العنـف واالرهـاب، لتطهـري مجـرى النهـر مـن العوائـق، ومـن 

الطبيعـى أن يخالـف ذلـك منطـق اإلسـالم الـذي يدعو إىل سـبيل اللـه بالحكمة واملوعظة الحسـن، 

فمنطقهـا يف هـذا الصـدد ميكيافيلـيل، الغايـة تـربر الوسـيلة.
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متهيد

يشـغل نسـق الثقافـة والقيـم مكانـة محوريـة يف بنـاء املجتمـع حسـبام تذهـب مختلـف 

الرمزيـة للتفاعـل االجتامعـي  النظريـة ىف علـم االجتـامع، لكونـه يشـكل املوجهـات  االتجاهـات 

والسـلوكيات املتضمنـة فيـه. ونتيجـة لذلـك فقـد احتلـت الثقافـة والقيـم مسـاحة واسـعة عـىل 

خريطـة التنظـري االجتامعـي ،  وذلـك يرجـع إىل أن نسـق الثقافـة والقيـم يشـكل النسـق املحـوري 

الضابـط للتفاعـل االجتامعـي الحـادث يف املجتمـع مـن خـالل آليـات ووسـائل عديـدة. يف هـذا 

اإلطـار يـرى التنظـري السوسـيولوجى أن نسـق الثقافـة والقيـم يتضمـن ثالثـة منظومـات قيميـة، 

املنظومـة القيميـة األوىل هـي منظومـة القيم اإلدراكية التي يسـتوعبها اإلنسـان من خالل التنشـئة 

االجتامعيـة املتعـددة، وبخاصـة املؤسسـة التعليميـة مبراحلها املتتابعـة. ومنظومة القيـم الوجدانية 

التـي تربـط اإلنسـان مبوضوعـات معينـة بصـورة عاطفيـة كاالرتبـاط بـاألم، والوطـن «والعلـم رمـز 

الوطـن» ومفاهيـم الشـهادة والتضحيـة. ثـم منظومـة القيـم التفضيلية التي تشـكل مرجعيـة الفرد 

يف االختيـار بـني املوضوعـات. ويـرى تالكـوت بارسـونز أن منـط املجتمـع ودرجة تحديثـه، هو الذي 

يحـدد منظومـة القيـم األكـرث فعاليـة يف بنيـة ثقافتـه، فكلـام تقـدم املجتمع كانـت القيـم اإلدراكية 

هـي التـي لهـا السـيادة.  وكلـام تخلـف املجتمـع كانـت القيـم الوجدانيـة هـي الضابطـة إليقـاع 

التفاعـل يف املجتمـع، وتسـتند آدائيـة القيـم التفضيليـة إىل مرجعيـة أي منهـام.

باإلضافـة إىل ذلـك تتشـكل الثقافـة ومنظومـات القيـم املتضمنـة بها عـرب التطـور التاريخي 

للمجتمع، فهي تبدأ مع املجتمع، ثم تتطور ثقافتة مصاحبته تطوره، وهي الثقافة ومنظومات القيم 

التـى يعيـد املجتمـع إحيائها وتجديدهـا وإنتاجها من خالل التفاعل االجتامعـي الحادث يف مختلف 

مجاالته.  ومن ثم فالثقافة ترتبط عضويًا ببناء املجتمع، وهي مرجعيته التي تقدم حلوالً ملا يعرتضه 
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مـن مشـكالت أو مسـائل، ومـن هنـا فـإن اسـتمرار الثقافـة يعنـي اسـتمرار املجتمـع.  وأن القـول 

بالقطيعـة مـع الـرتاث، واالرمتـاء يف أحضـان املعـارصة قـول ال معنى لـه، وال يشـري إىل إدراك صحيح 

لألمـور، واألجـدر أن نتحـدث عـن تجديـد الـرتاث أو التحديـث مـن داخـل الرتاث.

إىل جانـب ذلـك فـإن إعتبـار الثقافـة كائـن عضـوي حي وقـادر عىل النمـو والتفاعـل، الذي 

ميكـن أن يكـون مفيـًدا، إذا حـدث يف بيئـة ثقافيـة مواتية، تسـاعد ىف تجديد الثقافة وضـخ الحيوية 

يف بنائهـا. يحـدث ذلـك إذا اسـتطاعت الثقافـة أن تشـكل إطـاًرا إلشـباع حاجـات املجتمـع والبـرش، 

الذيـن يعيشـون بداخلـه وعـىل سـاحته، مبـا يف ذلـك إشـباع الحاجـة إىل التطـور والحيـاة يف قلـب 

العـرص، وتقديـم حلـول مبتكـرة ملعضـالت أو مشـكالت تفاعـل الحيـاة اليوميـة. بـدالً مـن الهروب 

إىل سـلفية ثقافيـة تصبـح شـاهد عـىل موت الثقافـة، يحدث ذلك إذا اسـتطاعت الثقافـة أن تتفاعل 

بنديـة مـع الثقافـات القامئـة يف البيئـة العامليـة، أو تلـك التـي تسـعى إىل اخـرتاق فضائهـا. يف هـذا 

النطـاق البـد أن متـارس الثقافـة نوًعـا مـن االنتفـاء العقالين لعنـارص الثقافـات األجنبيـة التي تقوي 

أو تدعـم بنيتهـا، وتسـتبعد تلـك العنـارص التـي قـد تنـرش التحلـل يف بنائهـا، وتـؤدي إىل انهيارها أو 

تدفـع إىل تـآكل القـدرة التكيفيـة للثقافـة واملجتمع.  ذلك يعنـي أن عىل الثقافـة أن ال تغلق أبوابها 

أمـام متطلبـات التغيـري التـي يفرضها الواقـع من الداخل، وال أمـام رضوريات التجديـد التي تفرضها 

ضغـوط مطالـب التفاعـل الثقايف مـع الخارج.

هـذا  يف  الفرعيـة،  تكويناتهـا  بـكل  املجتمـع  ثقافـة  متاسـك  تـربز رضورة  بذلـك  إرتباطـا 

الـذي طـور  الطبيعـي  املجتمـع  املجتمعـات،  أمنـاط مـن  أمـام ثالثـة  أنفسـنا  فإننـا نجـد  اإلطـار 

ثقافتـه مـن خـالل التطـور التاريخـي التلقـا¼، ثـم املجتمـع السـيايس الـذي قـد يشـتق ثقافتـه 

السياسـية مـن رحـم ثقافـة املجتمـع الطبيعـي، أو االلتحـام بـه عضويًـا بعـد أن جـاء طارئًـا عليـه. 

ثـم املجتمـع املـدين الـذي يعمـل وفـق ثقافـة العمـل التطوعـي التـي تـأيت ثقافتـه مـن الخـارج أو 

تنشـأ عـن التفاعـل الحـادث يف الجـذور عـىل أرضيـة الواقـع املعـاش. يف هـذا اإلطـار فإننـا نـدرك 

أن الحالـة املثاليـة للثقافـة واملجتمـع تتمثـل يف أن تكـون هنـاك مرجعيـة ثقافيـة وقيميـة واحـدة 
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لهـذه املجتمعـات الثالثـة، هـي يف الغالـب مرجعية املجتمع الطبيعـي املتجـددة أو القابلة للتجدد. 

أمـا إذا كان لـكل مجتمـع مـن املجتمعـات الثالثة مرجعيتـه الثقافيـة والقيمية، فإن ذلـك قد يؤدي 

إىل ضعـف متاسـك املجتمـع مبجتمعاتـه الفرعيـة الثالثـة، خاصـة خـالل مراحـل التحـول االجتامعي 

واالقتصـادي.   فقـد يـؤدي عـدم متاسـك الثقافـة وغلبـة الثقافـات الفرعيـة عـىل كليتها إىل تشـظي 

كليـة املجتمـع، ورمبـا مزيـد مـن تشـظي الثقافـة كذلـك، ومن ثـم التأثري عـىل الهوية حتـى التآكل.

وللتأكيـد عـىل متاسـك الثقافة التى تتـوىل الحفاظ عىل متاسـك املجتمع، فإنـه من الرضورى 

وجـود مؤسسـات التنشـئة االجتامعيـة العديـدة واملتنوعـة، والتـي تـؤدي أدوارهـا عـىل مسـتويات 

ووفـق مراحـل متتابعـة، وهـي األدوار التـي تؤديها عىل مسـتويني.  املسـتوى األول يتمثـل يف القيام 

بعمليـة الصهـر الثقـايف للمـوارد الثقافيـة التـي تصدر عن مصـادر عديـدة ومتنوعة، بحيـث تتخلق 

نتيجـة لذلـك ثقافـة عامـة وقويـة واحدة، ناتجـة عن تهجني هـذه املـوارد الثقافية العديـدة.  تؤكد 

عـىل مـا هـو قـوي يف هـذه املـوارد، وعـىل مـا هو مشـرتك لتتخلـق بذلـك الثقافـة التي تقـود تطور 

املجتمـع. ويتصـل املسـتوى الثـاين بـرضورة أن تعمل التنشـئة االجتامعية بإتجاه تدريـب البرش منذ 

الصغـر عـىل قيـم الثقافـة التـي تشـكل املخـزون الرمـزي، بحيث تتحـول الثقافـة من خـالل عملية 

التنشـئة االجتامعيـة، مـن ثقافـة سـابحة أو طافيـة يف فضـاء املجتمـع، إىل اسـتيعاب البـرش لهـا. 

بحيـث تصبـح مكونًـا فاعالً يف بناء شـخصية البرش، تكتسـب حيويتهـا وفاعليتها مـن وجودها الحي 

واملتفاعـل يف واقـع املجتمع.

فـإذا مل يتحقـق مـا سـبق بالصـورة املالمئـة، فـإن املجتمع يواجـه بأنتشـار حالـة «االنومي» 

التـي قـد تعـاين منهـا ثقافتـه، حينـام يحـدث تـرشذم للثقافـة يتبعـه تـرشذم اجتامعـي، بحيـث ال 

تصبـح الثقافـة إطـاًرا لإلتفـاق االجتامعـي، وال هـي موضوًعا لإلتفـاق االجتامعي كذلـك. أو أن تظل 

الثقافـة معلقـة يف فضـاء املجتمـع ال تجـد السـبيل وال متتلـك الفاعلية، مـن أجل الهبـوط إىل الواقع 

لتنظيـم تفاعلـه مـن خـالل توجيـه سـلوكيات البـرش وضبـط آدائهـم.  أو أن تكـون هـذه الثقافـة 

والقيـم مصـدًرا للشـقاق والـرصاع االجتامعـي، يحـدث ذلـك إذا تعـددت أو اختلفـت املرجعيـات 
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الفرعيـة ىف إطارهـا، ثـم تطرفـت باختالفاتها إىل حـد التناقض والتعاند، وهو مـا نعرض يف الصفحات 

التالية ملضامينه يف.

أوالً: طبيعة الثقافة، وخصائصها

البـرش،  املوجهـة لسـلوكيات  والرمـوز  املعـاىن  أنهـا مجموعـة  إىل  الثقافـة  تعريـف  يشـري 

والضابطـة اليقـاع التفاعـل اإلجتامعـى ىف مختلـف املجـاالت اإلجتامعيـة.  وال توجـد هـذه املعـاىن 

والرمـوز مبعـرثة ولكنهـا تتشـكل ىف أبنيـة رمزيـة أو منظومـات قيـم، تتكامـل ىف بنـاء، نطلـق عليـه 

كمتخصصـني نسـق الثقافـة أو نسـق القيـم، وأحيانا بنـاء الثقافة والقيـم، بإعتبار أن الثقافة تشـكل 

بنيـة معنويـة مناظـرة لبنيـة املجتمـع املاديـة املتجسـدة (١).  لذلـك نتفق مـع التصـور املؤكد عىل 

الثقافـة، بإعتبارهـا املقابـل املعنـوى للمجتمـع، فهـى منوذجه الذى يتشـكل من املعـاىن.  وإذا نظرنا 

إىل تاريـخ املعـاىن ىف بنـاء املجتمـع اإلنسـاىن، فسـوف نجـد أن الثقافـة هـى التـى تتـوىل تشـكيل 

بنـاء املجتمـع، حينـام تكـون الثقافـة قويـة، تتشـكل مـن ثـروة مـن املعـاىن التـى تشـكل الواقـع 

وفـق متضمناتهـا.  ىف هـذا اإلطـار فإننـا نشـري إىل مثالـني نقيضـني من حيـث الداللة،  كالهـام يؤكد 

الحقيقـة مـن طـرف مقابـل، فمثال نسـتطيع القـول بأن كل األديان شـكلت ثـروة وثورة مـن املعاىن 

التـى شـكلت مجتمعـات.  وهـو البعـد الـذى التقطة عـامل اإلجتامع األملـاىن ماكس فيـرب، حينام أكد 

أن ظهـور معـاىن دينيـة جديـدة، مـن الطبيعـى أن يـؤدى إىل تنظيم إجتامعـى فتى وجديـد.   ومن 

منطـق أيديولوجـى مقابـل أكدت املفكرة املاركسـية «إيسـيا برلني» عـىل املاركسـية بإعتبارها معاىن 

وقيـم أيديولوجيـة، هـى التـى أسسـت املجتمعات اإلشـرتاكية ىف العـامل، حيث مل تكن أمنـاط اإلنتاج 

هـى التـى أسسـتها (٢).  ذلـك يفـرض علينـا طـرح مجموعـة مـن الحقائـق األساسـية التـى تتعلـق 

بتأمـل الثقافـة عـىل الصعيـد النظـرى، والتـى نـدرك مـن خاللهـا مكانـة الثقافـة والقيـم ىف عالقتهـا 

باملجتمع.  

وتتمثـــل الحقيقـــة األوىل، ىف وجـــود إتفـــاق عـــىل مســـتوى التنظـــري اإلجتامعـــى، 

حـــول مكانـــة الثقافـــة والقيـــم ودورهـــا املحـــورى ىف بنـــاء املجتمـــع، وهـــو دور أكـــدت 

ــة  ــل الثقافـ ــس جعـ ــم أن ماركـ ــامع.  فربغـ ــم اإلجتـ ــة ىف علـ ــامذج النظريـ ــف النـ ــه مختلـ عليـ

ــذى  ــع الـ ــى للمجتمـ ــاء التحتـ ــكاس للبنـ ــد إنعـ ــا تعـ ــى، وأنهـ ــاء الفوقـ ــات البنـ ــد مكونـ أحـ
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يتشــكل مــن قــوى وعالقــات اإلنتــاج.  إال أنــه أكــد أن هــذا اإلنعــكاس ليــس إنعكاســاً ميكانيكيــا، 

فأحيانــا ال تعكــس الثقافــة النمــط اإلنتاجــى الســائد، فربغــم التقــدم اإلقتصــادى لفرنســا ىف القــرن 

الثامــن عــرش، إال أنهــا عجــزت عــن إنتــاج االليــاذة التــى أبدعهــا العــرص اإلغريقــى، وأنــه الــذى 

أكــد عــىل أن الثقافــة قــد تســتقل فتغطــى عــدة أمنــاط إنتاجيــة متتابعــة (٣).  ذلــك ىف مقابــل 

ــدور  ــتنتية – ال ــم الربوتس ــة القي ــم – خاص ــات القي ــة ومنظوم ــح الثقاف ــذى من ــرب ال ــس في ماك

املحــورى ىف نشــأة النظــام الرأســامىل، فهــى متثــل الطلقــة األوىل أو الدافــع لنشــأة هــذا النظــام.  

وىف ذات املرحلــة أكــد إميــل دوركيــم عــىل أن الثقافــة والقيــم هــى أســاس اإلتفــاق اإلجتامعــى.  

فــإذا إنتقلنــا إىل املرحلــة الحديثــة واملعــارصة، فســوف نجــد أن عــامل اإلجتــامع تالكــوت بارســونز 

يؤكــد عــىل الثقافــة ومنظومــات القيــم بإعتبارهــا ضابطــة أليقــاع التفاعــل اإلجتامعــى(٤).  حيــث 

يضــع الوجــود املعنــوى للمجتمــع ىف مقابــل وجــودة املــادى، وأن منــح الوجــود الثقــاىف واملعنــوى، 

ــى.  وتطــورت  ــل اإلجتامع ــة التفاع ــدور املحــورى ىف صياغ ــه ال ــة في ــم املتضمن ــات القي ومنظوم

ــني  ــة مــن تناقــض ب ــت الثقاف ــه إذا عان ــون أن ــرت مريت ــى رأى روب األفــكار املتعلقــة بالثقافــة حت

رموزهــا وتجســيدها ىف الواقــع اإلجتامعــى، فــإن ذلــك يعــد مدخــالً إلتســاع مســاحة اإلنحــراف ىف 

املجتمــع وإنتشــار حالــة األنومــى الثقافيــة(٥).  

ــا  ــة فيه ــم املتضمن ــات القي ــة ومنظوم ــط الثقاف ــلوب ضب ــة بأس ــة الثاني ــل الحقيق وتتص

للتفاعــل اإلجتامعــى الســائد ىف املجتمــع.  فالثقافــة توجــد عــىل هيئــة منظومــات رمزيــة 

ــة  ــم الثقاف ــالل بقي ــى أن اإلخ ــا يعن ــو م ــع، وه ــى ىف املجتم ــاق اإلجتامع ــاس اإلتف ــكل أس تش

ــع  ــد ىف املجتم ــة توج ــإن الثقاف ــك ف ــاف إىل ذل ــى.  يض ــاق اإلجتامع ــة باإلتف ــؤدى إىل اإلطاح ي

عــىل هيئــة عــادات وتقاليــد وأعــراف وقواعــد تتــوىل ضبــط ســلوك البــرش ىف مختلــف املجــاالت 

اإلجتامعيــة.  فــإذا كانــت ثقافــة املجتمــع ىف مســتواها الرمــزى مــن ناحيــة، والقواعــد واملعايــري 

ــادث ىف  ــل الح ــك أن التفاع ــى ذل ــري.   فمعن ــة أخ ــن ناحي ــا م ــتقة منه ــا مش ــرتض أنه ــى يف الت

الواقــع اإلجتامعــى والــذي تنظمــه املعايــري والتقاليــد، يتحقــق وفــق رمــوز الثقافــة، فــإن ذلــك مــن 

شــأنه أن يــؤدي إيل تحقــق االســتقرار والتامســك االجتامعــي. أمــا إذا تناقضــت املعايــري والتقاليــد 
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املنظمـة للتفاعـل مـع املعـاين الرمزيـة للثقافـة، فإن ذلك من شـأنه أن يـؤدي إيل إنتشـار إنحرافات 

عديـدة ىف مختلـف مجـاالت الواقـع االجتامعـي.  باإلضافة إيل ذلـك توجد الثقافـة ىف واقع املجتمع 

عـىل هيئـة مجموعـة مـن الرمـوز التـى تنظـم التوقعـات املتبادلة بـني البـرش، حيث يتوقـع كل منا 

مـا سـيفعله األخـر ىف مواقـف معينـة، أو ما سـوف يؤديه إسـتجابة لفعلنـا، ألن موجهاتنـا ىف الفعل 

مشـتقة مـن ثقافـة واحـدة.  إىل جانـب ذلـك فإن قيـم الثقافة تتـرسب إىل داخلنا من خـالل عملية 

التنشـئة اإلجتامعيـة، فتشـكل ضمرينـا الداخـىل، الذى يضبـط سـلوكنا ىف مختلف مجـاالت املجتمع 

(٦).  وهـو مايعنـي أن الثقافـة تضبط سـلوكيات البـرش وتنظم التفاعل االجتامعـي من خالل أربعة 

مصـادر ثقافيـة. الثقافـة يف وجودهـا الرمـزي، ووجودهـا عـيل هيئـة تقاليـد، إضافـة إيل وجودهـا 

كمرجعيـة للتوقعـات املتبادلـة، إيل جانـب إسـتيعاب البـرش ملضامينهـا مـن خـالل عمليـة التنشـئة 

االجتامعية. 

وتذهـب الحقيقة الثالثة إىل أن الثقافة تشـكل كائنـا عضويا متحركة عرب التاريخ، كام متارس 

فاعليتهـا عـىل سـاحات كثـرية ىف املجتمـع.  ىف هـذا اإلطار فإن الثقافـة، ىف تحركها عـرب التاريخ وعىل 

سـاحة الواقـع أفقيـا أو جغرافيـا تعيد إنتاج نفسـها، كام يخضـع الكائن العضوى إلعـادة إنتاج ذاته.   

فالثقافـة املتدفقـة إلينـا مـن املـاىض وعـرب األجيـال، ال تنتقـل عـرب مراحـل الزمـن كـام هـى، ولكنها 

تشـارك ىف تفاعـل كل مرحلـة فتجـدد بعض قيمهـا وتبدع أخرى، وهى ىف كل مرحلـة تضم إىل بنيتها 

قيـام مضافـة تقـوى مـن بنيتها.  وبنفـس املنطق حينام تتفاعـل ذات الثقافة مع سـياقات إجتامعية 

مختلفـة، ذات ثقافـات فرعيـة متباينـة،   بحيـث نجد أن الثقافـة العامة ترثى بنيتها بهـذا التنوع ىف 

الثقافـات، فتـزداد قـوة، وهو ما يعنى أن ظاهرة اإلسـتبعاد الثقاىف إنتقاص مـن قوة او قدرة الثقافة.  

بيـد أن الثقافـة حينـام تدخـل ىف تفاعـل مـع ثقافـات مغايـرة، وهـى ظاهـرة أصبـح لهـا وجودهـا 

الواضـح ىف عـرص ثـورة اإلعـالم وتكنولوجيـا املعلومات.  فإنهـا تخضع لقانون املنافسـة، حيث تنترص 

الثقافـة التـى توجـه الفعـل والسـلوك، أو تحقق اإلشـباع بكفاءة أعـىل وتكلفة أقل،  ىف هـذا اإلطار، 

تنتـرص الثقافـة التـى يكون القانون لصالحها (٧).  وىف هذا السـياق ال نتفق مع القانون الذى وضعة 
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العـامل اإلسـالمي والعـريب الجليـل عبـد الرحمن بن خلـدون بأن املغلـوب مولع بثقافـة الغالب، فقد 

يكـون املغلـوب أرقـى ىف ثقافتـه مـن الغالب، ويكون هـو املؤثر من الوجهـة الثقافية.  

وتذهـب الحقيقـة الرابعـة إىل أنـه إذا كانـت الثقافة القوميـة ضعيفة، فـإن تدفق املضامني 

عليهـا مـن كل إتجـاه يصيبهـا بحالـة من التخمـة الثقافية والعجز عن اإلسـتيعاب والهضـم، ومن ثم 

إنحسـار قدرتهـا عـىل توجيـه الفعل أو ضبط التفاعل بالنسـبة لرشائح واسـعة من البـرش.  ىف مقابل 

أن قيـم الثقافـة املتدفقة تكسـب مسـاحات جديدة عـىل أرضها، حتى تتآكل الثقافة وتشـق بقاياها 

طريقهـا إىل املتاحـف اإلنسـانية والثقافيـة، أو تبقـى محصـورة فاعليتها ىف نطاق بعـض الرشائح.  ىف 

هـذا اإلطـار حينـام متـوت الثقافـة،  فإننـا نجد أن إضعـاف الثقافـة أو رضبها ىف مقتل يتـم من أعىل 

ومـن أسـفل، مـن أعـىل حيـث تتـآكل اللغـة أوال ثـم، يتخلـل رسطـان اإلخـرتاق بنيتهـا.   ثـم تتقوى 

عليهـا اللهجـات املحليـة، واليوميـة والفئويـة وتتكـرس بنيتهـا وتراكيباتهـا، ثـم ينتقـل اإلعتـالل إىل 

منظومـات القيـم، القيـم اإلدراكيـة هـى التـى تتغري اوال، ثـم القيـم الوجدانية املرتبطـة مبوضوعات 

محببـة إىل نفوسـنا بعـد ذلـك. فـإذا أخرتقـت منظومات قيـم الثقافة، من أسـفل فإن الهجـوم يتجه 

إىل قاعدتهـا حيـث الديـن، ىف هـذا اإلطـار تعمل القيـم املخرتقة رضب قيم الديـن ومبادئه ىف مقتل.  

وإذا كان الديـن ينقسـم إىل العبـادات واملعامـالت، فـإن تخريـب املعامالت يصبح الهـدف أوال، فإذا 

تحقـق الهـدف عـىل هذا املسـتوى، فـإن الطريق يصبح سـهال لرضب العبـادات والقضـاء عليها (٨).   

وإذا كان بنـاء الثقافـة يبـدأ مـن الديـن ألنـه يشـكل قاعدتهـا، فـإن القضـاء عـىل الثقافـة يبـدأ مـن 

اللغـة التـى تشـكل وعاء التعبـري عنها.  

وتتصـل الحقيقـة الخامسـة بعالقـة القوى اإلجتامعيـة املختلفة بالثقافة، ىف هـذا اإلطار فإن 

لدينـا ثالثـة قـوى إجتامعيـة.  الطبقة العليا والطبقـة الدنيا والطبقة الوسـطى، وكل من هذه القوى 

اإلجتامعية لها عالقتها املتميزة بالثقافة.   ىف هذا اإلطار فإننا نجد أن الطبقة العليا تقود نوعية حياة 

مختلفـة عـن مـا هـو سـائد أحيانا ىف مجتمعهـا، األمر الـذى يجعل ثقافتهـا وقيمها ليسـت متطابقة 
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متامـا مـع مضامـني الثقافـة القوميـة.  وهـى بعيـده عـن الثقافـة التقليديـة التـى تشـكل مرجعيـة 

املجتمـع، لكونهـا أكـرث ميـالً إىل ثقافـة التحديـث.  عىل هـذا النحو فهى تشـكل إحـدى النوافذ التى 

تتدفـق منهـا الثقافـات األجنبيـة بخاصـة الغربيـة، حيث نالحـظ ذلك ىف اللغـة، واملضامـني القيمية 

لثقافـة هـذه الطبقـة (٩).   وإذا كان وجـه الطبقـة العليـا موجـه شـطر الخـارج، فإننا نجـد الطبقة 

الدنيـا، كقـوة إجتامعيـة، عـىل العكـس مـن ذلـك منكفئـة إىل الداخـل، حيـث تعـاىن من مشـكالت 

كثـرية ىف واقعهـا.  ومـن ثـم فمعانيهـا وأبنيتهـا الرمزيـة عاريـة من املثـل، الثقافـة والقيـم لديها لها 

طبيعتهـا األدائيـة والعمليـة، التـى تسـاعدها عـىل التكيـف مـع أوضاعهـا الصعبـة التـى تعيشـها.  

تضفـى هـذه الطبقـة املرشوعيـة عـىل أى قيم أو سـلوكيات تسـاعدها يف إشـباع حاجاتها اإلنسـانية 

األساسـية، حتـى تتمكـن مـن البقـاء حيـة، بغـض النظـر عـن الطبيعـة األخالقيـة لهـذه القيـم أو 

السـلوكيات،  مسـاحة اإلنحـراف عـن مضامـني الثقافـة تتسـع لديهـا كالطبقـة العليـا، األخـرية ترفـاً 

واألوىل إحتياجـاً.  

الطبقـة الوسـطى لهـا عالقـة خاصـة بالثقافـة، فالطبقـة الوسـطى دامئـاً هـى رمانـة امليزان، 

والحافظـة عـىل تـوازن املجتمـع.  ذلـك يرجـع إىل أنـه ىف الحـاالت املعتـادة واملثاليـة للمجتمـع، 

فـإن الطبقـة الوسـطى تعـد القـوة الغالبـة ىف املجتمـع.  وإذا كانـت هـى القـوة الغالبـة فثقافتهـا 

ومضامينهـا القيميـة هـى التـى تتدفـق ىف املجـرى الرئيـىس املجتمـع، ومـن ثـم تصبـح منظوماتهـا 

ثقافـة  يصبـح   عداهـا  ومـا  القوميـة،  الثقافـة  لبنيـة  الفقـرى  العمـود  هـى  ومعايريهـا  القيميـة 

فرعيـة لهـا.  وتصبـح معايريهـا وآدابهـا هـى البوصلـة التـى تحـدد الصـواب والخطـأ، كـام تحـدد 

مـدى إنحـراف الثقافـات الفرعيـة عنهـا.  وىف هـذا اإلطـار فإننـا نجـد أن ثقافـة الطبقـة الوسـطى 

تعيـش ىف ظـل ثالثـة حـاالت، ىف الحالـة األوىل تكـون الطبقـة الوسـطى قويـة، مسـاحتها أوسـع 

عـىل خريطـة القـوى اإلجتامعيـة، ومـن ثـم فقيمهـا هـى التـى يحتكـم إليهـا.  ومـن الطبيعـى أنـه 

إذا كانـت ثقافتهـا قويـة، وهـى التـى تتدفـق ىف املجـرى الرئيـىس للمجتمـع، فإنهـا تكـون قـادرة 

عـىل تهميـش مختلـف الثقافـات الفرعيـة األخـرى (١٠).  وىف الحالـة الثانيـة قـد تتـآكل الطبقـة 

املتوسـطى، وتتقلـص مسـاحتها، كـام يشـخص ذلك القانـون املاركىس املتعلـق بنضج البنيـة الطبقية 
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كمدخـل لتفجـر الـرصاع اإلجتامعـى.  ىف هـذه الحالـة قـد تتـآكل ثقافـة وقيـم الطبقـة املتوسـطة 

لتحـل محـل ثقافتهـا وقيمهـا ثقافـة وقيـم القـوى والطبقـات اإلجتامعيـة األخـرى.  ونظـراً ألنهـا ال 

تسـتطيع أن تقـود نوعيـة حيـاة الطبقـة العليـا.  فإننـا نجـد أن قيم الطبقـة الدنيا هـى التى تتدفق 

عـىل سـاحتها، وبـدالً مـن الطابـع األخالقـى لثقافتها الوسـطية املعتدلـة، فـإن الثقافة تتحـول لديها 

إىل معـاىن آدائيـة وعمليـة تسـاعدها عـىل التكيـف (١١)، ومـن الطبيعـى أن تتزايـد ىف هـذه الحالة 

مسـاحة اإلنحـراف عـىل سـاحتها، سـواء كان إنحرافـا إجتامعيـا أو أخالقيا. 

وىف الحالـة الثالثـة قـد تظـل الطبقة الوسـطى باقيـة، غري أنها نظـراً ألنها تنقسـم إىل رشائح 

عديـدة مرتاتبـة، فإننـا نجـد أن وجـود أو بنـاء الطبقة الوسـطى يعاىن مـن بعض املناطـق الضعيفة، 

التـى ميكـن أن نسـميها «البطـن الرخـوة» للطبقـة، وىف هـذا اإلطـار نسـتطيع أن منيـز منطقتـني.  

األوىل هـى الرشيحـة التـى تقـع أسـفل هـذه الطبقـة والقريبـة مـن الطبقـة الدنيـا، وىف حالـة قوة 

هـذه الطبقـة، فـإن قيمهـا ومعانيهـا تتدفـق ىف إتجـاه مـا هـو أسـفل منهـا.  وىف حالـة ضعف هذه 

الطبقـة فـإن معـاىن وقيـم وأخـالق الطبقـة الدنيـا تتـرسب إىل املنطقـة الرخـوة ىف أسـفل الطبقـة 

الوسـطى، خاصـة إذا كانـت تعـاىن مـن تدهـور نوعيـة حياتهـا.  بحكـم حالـة التحـول اإلجتامعـى.  

وتعـد الرشيحـة العليـا للطبقـة الوسـطى هـى املنطقـة الرخـوة الثانيـة، التـى تتخـىل فيهـا الطبقـة 

الوسـطى، عـن بعـض قيمهـا وأخالقهـا لتكتسـب قيـم وأخـالق الطبقـة العليـا، مـع بعـض جوانـب 

نوعيـة حياتهـا.  وىف هـذه الحالـة تصبـح الطبقة الوسـطى، أو الرشيحة العليا هـى املنطقة «الرخوة 

الثانيـة» التـى تصبـح نافـذة لتدفـق قيـم غريبة عـيل أخالقهـا إيل سـاحتها.  قد يكـون مصدرها قيم 

الطبقـة العليـا، أو منظومـات قيـم الثقافـات الخارجيـة التـى إخرتقتهـا مبـارشة، بيـد أن الظاهـرة 

الخطـرية والسـلبية ىف هـذا األمـر، أن ينتقـل أبناء املنطقة الرخوة أسـفل الطبقة الوسـطى من خالل 

الحـراك اإلجتامعـى، بوسـائلة املختلفـة ليصـل إىل املنطقـة الرخـوة أعالهـا.  وبذلـك تكـون هنـاك 

بعـض الفئـات وإن إنتسـبت إىل الطبقة الوسـطى، إال أنها عاشـت طيلـة حياتها ىف املناطـق الرخوة، 

ونشـئت بقيـم املناطـق الرخـوة، وليـس بقيـم املنطقـة الصلبـة التـى تشـكل جوهـر بنيـة الطبقـة 
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الوسـطى.  هـؤالء يعانـون مـن بعـض العلـل الثقافيـة، فقـد إسـتوعبوا ىف الصغـر املضامـني الثقافية 

ذات الطبيعـة اآلدائيـة للطبقـة الدنيـا، وهـم قد نجحوا ىف حـراك إجتامعى حتى صعـدوا إىل البطن 

الرخـوة الثانيـة أعـىل الطبقـة الوسـطى،   ومـن ثـم فإلتزامهـم ضعيـف باألخـالق الصلبـة للطبقـة 

الوسـطى.  هـؤالء هـم الرشيحـة التـى تتعامـل بقيـم إنتهازيـة، األخـالق دامئـاً ذات طبيعـة آدائيـة 

لديهـم، فرديـون ىف قيمهـم وسـلوكياتهم، الغايـة تبـــــرر الوســـيلة عندهـم (١٢).  يتحدثـون عـن 

املثـل واملعـاىن األخالقيـة كثـرياً، بينـام القيـم التى توجه سـلوكياتهم تصـدر عن قيم ومعـاين املناطق 

الرخـوة دامئاً. 

وتشـري الحقيقـة السادسـة إىل أننـا إذا تأملنـا أمنـاط املجتمعـات التـى أبدعهـا اإلجتـامع 

اإلنسـاىن، فسـوف نجـد لدينـا ثالثـة امنـاط.   حيث يتمثـل النمـط األول ىف املجتمع اإلنسـاىن? الذى 

تطـور مـن خـالل تفاعل البرش بصـورة تلقائية، وتبلـورت ثقافتة من خالل تطـوره، كام جاءت بعض 

عنـارص ثقافتـه مـن خـارج هـذا العـامل.  ثـم املجتمع السـياىس – النمط الثـاىن - الذى بدأ مـع نهاية 

القـرن الخامـس عـرش والسـادس العرش.  والـذى طرحـت بداياته نظريـات العقد اإلجتامعـى، التى 

لعبـت دوراً أساسـياً ىف بلـورة معـاىن الدولة القومية، وأسـتند قيامة ليس إىل تلقائيـة تفاعل املجتمع 

اإلنسـاىن، ولكـن إىل إرادة التعاقد الطوعية.  ولهـذا املجتمع منظوماته الثقافية والقيمية الذى يحدد 

عنارصهـا مفهـوم أو آليـة العقد اإلجتامعى، والتى تؤكد ىف جملتها عـىل قيم املواطنة واإلنتامء، التى 

تتجـاوز إنتـامء التجمعـات والتكوينـات اإلجتامعية التى تطـورت تلقائيا مع تطور املجتمع اإلنسـاىن 

(١٣).  ثـم املجتمـع املـدىن? الـذى وإن تضافـر ىف نشـأته مع نشـأة املجتمع السـياىس غـري أنه أصبح 

ىف الغالـب املجتمـع الـذى بـرز بإتسـاع بعـد ذلك. حيـث تآكلـت التكوينـات اإلجتامعيـة للمجتمع 

اإلنسـاىن، وتعرض اإلنسـان أحيانا لقهر أو تهميش املجتمع السـياىس.   إسـتنادا إىل ذلك فقد ظهرت 

تكوينـات املجتمـع املـدىن عىل مرجعية الطوعية والقيم الفرديـة وأعامل اإلرادة.   وإذا كان املجتمع 

السـياىس يعمـل عـىل فـرض إنتظـام البـرش وتعبئتهـم من أعـىل، حتـى ميكن إشـباع حاجاتهـم، فإن 
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املجتمـع املـدىن يسـاعدهم عـىل إشـباع حاجاتهم بتنظيـم صفوفهم من أسـفل.  وبذلـك فهو يعمل 

وفـق منظومـات قيـم مختلفـة نسـبيا عـن منظومات قيـم املجتمعـني السـابقني (١٤).  غـري إننا إذا 

تأملنـا التطـور االجتامعـى الغـرىب، فسـوف نجـد أن هـذه املجتمعات الثـالث، التى ظهـرت متتابعة 

ترجـع منظوماتهـا القيميـة الضابطـة لتفاعلهـا إىل جذر واحد، وهـو ما يجعل ثقافاتهـا تدعم بعضها 

البعـض، وجميعهـا ثقافـات تطـورت من رحـم تطور املجتمع اإلنسـاىن، بخاصـة األورىب األم. 

األمـر يختلـف ىف مجتمعاتنـا، إذ توجـد عندنـا ذات املجتمعات، غري أن لـكل مجتمع ثقافته 

ومنظوماتـة القيميـة التـى نشـأت بصورة مختلفة أو صـدرت عن مصدر مختلـف، فاملجتمع املرصي 

مثـال لـه ثقافتـه ومنظوماتـه القيمية التـى يرجع بعضهـا إىل منظومـة الثقافة العربيـة.  بينام يرجع 

البعـض اآلخـر مـن الثقافـة إىل منظومات القيـم الدينية، إسـالمية كانت أم قبطية، وهـى قيم دينية 

قويـة وفاعلـة عىل سـاحتنا.  يضـاف إىل ذلك بعض من بقايـا الثقافة الفرعونية، أو مـن بقايا الثقافة 

الشـيعية التـى تبقـت لنـا مـن زمـن الفاطميـني (١٥).  هـذه العنـارص أو املعـاىن القيميـة تداخلـت 

احيانـا مـع بعضهـا، حتـى إمتزجـت وإختلطـت كـام يذهـب إسـتاذنا املرحـوم السـيد عويـس، أو 

صنعـت ىف الغالـب مجـرى معتـدال ووسـطيا كـام يذهـب إسـتاذنا العظيم جـامل حمـدان.  ونتيجة 

لذلـك فإننـا نالحـظ أن بهـا بعـض التناقضـات،  كالتناقـض  القائـم بـني منظومـات قيـم الثقافـة 

العربيـة واإلسـالمية،  أو التناقـض القائـم بـني ثقافـة املجتمـع السـياىس املنطلقـة مـن ثقافـة وقيـم 

وأيديولوجيـات خارجيـة، حيـث الثقافـة السياسـية املسـتندة إىل مرجعيـة الثقافـة الغربيـة.  وإذا 

كانـت القوميـة العربيـة قـد شـكلت أيديولوجيـا النظـام السـياىس ىف الفـرتة مـن ١٩٥٢ – ١٩٦٠. 

إال أنـه وإبتـداء مـن ١٩٦١ – وحتـى ١٩٧٠ نقـل النظـام السـياىس حينئـذ نسـخة ممـرصة مـن 

األيديولوجيـا اإلشـرتاكية.  وىف الفـرتة مـن ١٩٧٠- حتـى ١٩٨٠ نقـل النظـام السـياىس ىف هـذه الفرتة 

نسـخة ممـرصة كذلـك مـن األيديولوجيـا الليرباليـة.  وىف الفـرتة مـن ١٩٨٠ وحتـى اآلن تضافـرت 

األيديولوجيـا الليرباليـة مـع منظومـات القيـم التـى تفرضهـا العوملـة.  وحينـام بـدأت تنظيـامت 

املجتمـع املـدىن تـربز عـىل سـاحة مجتمعنـا، مل تعمـل وفـق قيم املجتمـع األهـىل املتطـور ىف تراثنا 
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تاريخيـا، ولكنهـا عملـت حسـب قيـم منظومـات قيـم املجتمـع املـدىن باملعنـى الغـرىب.  ونتيجـة 

لذلـك بـدأت تظهـر مجموعـة من الظواهـر السـلبية، األوىل غياب التكامل عـن بناء الثقافـة العامة 

املعـارصه،  ومنظومـات القيـم املتضمنـة ىف إطارهـا، وثقافـة املجتمـع التـى تدفقـت إليـه تاريخيـا.   

لكونهـا تختلـف مـن ناحيـة، عـن منظومـات القيـم املتضمنـة ىف أيديولوجيـات النظـام السـياىس، 

كـام تختلـف بدورهـا عـن منظومـات القيـم املتضمنـة ىف ثقافة املجتمـع املـدىن.  والثانية أنـه نظراً 

ألن ثقافـة املجتمـع ترتبـط عضويـا ببنيتـة وبيئتـه، وألنهـا مسـتوعبة ىف نفـوس البرش، فإننـا نجد أن 

األنظمـة السياسـية تلجـأ إىل ثقافـة املجتمـع إلضفـاء الرشعيـة عـىل أيديولوجياتهـا.   ففـى املرحلـة 

اإلشـرتاكية يعـدل بيـت شـعر الشـاعر احمد شـوقى، مخاطبا الرسـول الكريـم صىل الله عليه وسـلم 

ليصبـح «اإلشـرتاكيون أنـت أمامهـم، لـوال دعاوى القـوم والغلـواء» وىف املرحلة الليربالية يرفع شـعار 

«العلـم واإلميـان».  والثالثـة، أنـه برغـم تواجـد منظومـات القيم الثالث هـذه إال أنها ظلـت منعزلة 

عـن بعضهـا البعـض، كـام لـو كانـت جـزر منعزلـة عىل سـطح الثقافـة، حتـى مل تدخـل ىف حالة من 

الدعـم املتبـادل لبعضهـا البعـض، بحيث وجدنـا أن هذه الجـزر الثقافية تتجه جميعـا إىل مزيد من 

 .(١٦) الضعف 

وتتصـل الحقيقة السـابعة بطبيعة تأثري التحوالت اإلجتامعيـة اإلقتصادية عىل كل من ثقافة 

املجتمع وأيديولوجيات النظام السـياىس.  وبالنسـبة أليديولوجيات النظام السـياىس، فإننا نجدها قد 

ظلـت علويـة، فليسـت هناك اآلليـات الجادة التـى تجعل الجامهري تسـتوعب منظوماتهـا القيمية.  

األمـر الـذى جعـل لهـذه األيديولوجيـات وجـود، ولكنـه وجـود خـارج ضامئـر البـرش، حتـى ميكـن 

تفعيلهـا ىف توجيـه سـلوكياتهم، ذلك باإلضافة إىل أننـا إذا تأملنا التحـوالت األيديولوجية، لوجدنا أننا 

كنـا نغـري أيديولوجيتنا كل عرش سـنوات تقريبا. كنا قوميني فأصبحنا إشـرتاكيني، ثـم أصبحا ليرباليني، 

ثـم جـاءت مرحلـة تضافـرت فيهـا قيـم الليرباليـة مـع قيـم العوملـة، حيـث جـرت هـذه التحـوالت 

األيديولوجيـة خـارج قناعـات البـرش.  مل يسـتوعبوا مضامينها حينـام كانت ملئ السـمع والبرص، ومل 

يزرفـوا دمعـا عليهـا حينام إنحرست، ومـن ثم تخلقت لدى البرش عادة عـدم اإلكرتاث اإليديولوجى،
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 فـكل األيديولوجيـات تجـئ وتذهـب مـن خـارج ذواتهـم (١٧).  ىف املقابـل نجد أن ثقافـة املجتمع 

خـالل نصـف القـرن إتجهـت إىل الضعف والتـآكل، ألن األيديولوجيـات املتتابعـة مل تدعمها، وهو ما 

سـوف نعـرض لـه من خالل تحـوالت نصـف القرن. 

وتشـري الحقيقـة الثامنـة واألخـرية إىل تـآكل مضامني التنشـئة اإلجتامعية عرب نصـف القرن، 

لتـآكل فاعليـة مؤسسـات التنشـئة اإلجتامعيـة. فـاألرسة طـرأت عليهـا تحـوالت مـن حيث التنشـئة 

التـى كانـت تقـوم بهـا العائلـة املمتـدة، والتي تغـريت ثـم  إىل العائلة النوويـة، إىل العائلـة املنهارة.  

واملدرسـة كمؤسسـة للتنشـئة اإلجتامعيـة تحولـت مـن املدرسـة التـى تقوم بـدور الرتبيـة والتعليم 

إىل املدرسـة التـى تـؤدى دور التعليـم فقط، إىل املدرسـة العشـوائية التـى تتم العمليـات التعليمية 

خارجهـا، وبعد أن كانت املدرسـة سـاحة لتعليـم اآلداب واألخالق أصبحت وكـراً لتعاطى املخدرات.  

واإلعـالم الـذى كان ملتزمـا بقضايـا أمته، يؤسـس عقل أمة، ويخـوض معاركها، ويعبـئ األمة لخوض 

معـارك البنـاء واإلنتـاج، والحفـاظ عـىل أمن الوطن، تحـول إىل اإلعـالم واإلعالن الذى يـروج للجنس 

وثقافـة اإلسـتهالك.  يضـاف إىل ذلـك فـإن الحالـة اإلفرتاضيـة آلداء وتفعيـل مؤسسـات التنشـئة 

اإلجتامعيـة – األرسة واملدرسـة واإلعـالم – تسـتوجب أن تؤكـد جميعها عىل مضامـني قيمية واحدة، 

يضـاف إليهـا قيـام مضافـة مـن كل وسـيلة.  بحيـث تغـرس األرسة قيـام، تؤكـد عليـه املدرسـة إىل 

جانـب قيـم مضافـة، يؤكـد عليهـا اإلعـالم، بيـد أن مـا نالحظـة أن هنـاك تشـتت ىف املضامـني التـى 

تؤكـد عليهـا مؤسسـات التنشـئة، األمـر الـذى يضعفهـا جميعـا (١٨).  إضافـة إىل أن اإلعـالم ومـا به 

مـن سـلبيات نقـل التنشـئة مـن األرسة إىل أجهـزة اإلعـالم وتكنولوجيـا املعلومات وهو مـا يؤدى إىل 

إضعـاف الثقافـة إلضعـاف مواردهـا أو مصادرها. 

ثانياً: دور الثقافة ىف تحقيق التامسك االجتامعى

تلعب الثقافة ومنظومات القيم دوراً أساسيا ىف تحقيق التامسك االجتامعى، ىف هذا النطاق 

فإننا نقصد بالثقافة – كام أرشت - مجموعة املعاىن التى تتشكل من القيم واألفكار واملعارف والعواطف 

املرتبطة بها، والتى متتلك القدرة عىل توجيه سلوكيات البرش ىف مختلف مجاالت الواقع االجتامعى.  
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سـواء كانـت هـذه املعـاىن ذات طبيعـة دينيـة، أو ذات طبيعـة معرفيـة علمية، سـواء أخـذت طابع 

املعـاىن العاطفيـة والوجدايـة كـام هـى الحال ىف املعـاىن الدينية، أو أخـذت طابع املعـارف االدراكية 

العقالنيـة، كـام هـى الحـال ىف املعـاىن العلميـة والدينيـة كذلـك.  حيـث نجـد أن هـذه املعـاىن ىف 

مجموعهـا تسـاعد ىف دعـم التامسـك االجتامعـى مـن نواحـى عديـدة، فمـن ناحيـة تلعـب الثقافـة 

دورهـا ىف تأكيـد وحـدة ومتاسـك املجتمع مع تاريخه، سـواء التاريخ املاىض أم الحارض أم املسـتقبل.  

بينـام تعمـل الثقافـة مـن خـالل الجانب الثـاىن عىل ربـط جوانب املجتمـع ببعضها البعـض، بحيث 

يبـدو املجتمـع بإعتباره كتلة متامسـكة، ميتلك وحدة عضوية، من مسـتوى إجتامعى فوق املسـتوى 

البيلوجـى.  ومـن ناحيـة ثانيـة تعمـل الثقافـة بإتجـاه تأكيـد التامسـك الداخـىل لوحـدات املجتمع، 

سـواء عـىل مسـتوى األرسة، أو املجتمـع املحـىل، أو السـياق االجتامعـى أو الطبقـة االجتامعيـة أو 

الفئـة االجتامعيـة (١٩).  بحيـث يعنى متاسـك هذه الوحـدات داخليا، وإرتباطهـا بعالقات قوية مع 

غريهـا مـن الوحـدات، أمر من شـأنه أنه يؤكد متاسـك املجتمـع ىف كليته، يضاف إىل ذلـك أن الثقافة 

تسـاعد ىف تحقيـق متاسـك املجتمـع ىف كليتـه، مـع عاملـه الشـامل، بإعتبـار أن األول أحـد وحـدات 

األخـري، وأن الحالـة القاعديـة أن يكـون جـزءا أو وحـدة متكاملة معه. 

واحـدة  كتلـة  يشـكل  املجتمـع  كـون  ىف  يتمثـل  آخـر  بعـد  هنـاك  ذلـك  إىل  باإلضافـة 

يصبـح  فإنـه  الثقافـة،  تشـكل  عـن  الحديـث  ىف  نبـدأ  حينـام  أنفسـنا  نجـد  تاريخـه، حيـث  مـع 

ومـن  الطبيعـة.   مكونـات  ضمـن  خلـق  قـد  بإعتبـاره  اإلنسـان  عـن  نتحـدث  أن  علينـا  لزامـا 

ثـم كان خاضعـا ىف إشـباع حاجاتـه األساسـية لهـا، غـري أن حاجتـه إىل إسـتمرار وتأمـني اإلشـباع، 

مـن  الثـامر  إسـتحضار  بواسـطتها  يسـتطيع  التـى  املاديـة  األدوات  إبتـكار  بإتجـاه  يعمـل  جعلـه 

لـرد  أسـلحة  شـكلت  التـى  األدوات  إبتـكار  إيل  األمـن  إىل  حاجتـه  دفعتـه  كـام  األشـجار.   عـىل 

البنـاء البـدا¼  الحيوانـات املفرتسـة، كـام دفعتـه حاجتـه إىل االحتـامء مـن قسـوة الطبيعـة، إىل 

للمسـكن.   وهكـذا بـدأ اإلنسـان ىف إبـداع الثقافـة املاديـة التـى بـدأ ميتلـك بواسـطتها قـدراً مـن 

السـيطرة عـىل الطبيعـة املحيطـة بـه. وتضافـر مـع ذلـك أو الحقا لـه، أن بـدأت تتطـور لديه بعض 
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املـدركات التـى شـكلت معرفـة أوليـة تحتـوى عـىل بعـض املعـاىن التـى تتصـل بطبيعـة األدوات أو 

اآلالت التـى طورهـا، أو التـى تتصـل بإمكانيـة تطويرهـا.   إىل جانـب ذلـك بـدأ اإلنسـان يـدرك 

املعـاىن التـى قـد تأخـذ شـكل املهـارات أو القواعـد، التـى تسـاعد ىف تشـكيل هـذه األدوات أو التى 

تدعـم املنفعـة الحديـة منهـا، وهـو األمر الـذى يعنـى أن الثقافة املعنويـة أو الالمادية قـد بدأت ىف 

الظهـور (٢٠).  وإسـتمر هـذا الجـدل الثقـاىف تاريخيـا بـني الثقافة املاديـة والالماديـة، بحيث وجدنا 

أن كل منهـام يعمـل عـىل تطويـر األخـر.  ومـن ثـم فقد شـكال معـا وىف النهايـة ثقافة شـاملة، تفيد 

اإلنسـان ىف مختلـف املجـاالت التـى يتحـرك ىف إطارهـا أو يتفاعـل ىف نطاقها مع األخريـن.  وإرتباطا 

بهـذا الجـدل، بـرز جـدل أخـر بـني املجتمـع وبـني الثقافـة، بحيـث عمـل كل منهـام بإتجـاه تطوير 

اآلخـر.  وحينـام متاسـكت الثقافـة وإكتملـت هويتهـا وطبيعتهـا، فإننـا نجدهـا قـد بـدأت تشـكل 

حتميـة خضـع لهـا اإلنسـان، وأن كانـت هـى التـى حررته مـن حتميـة الطبيعة.  بيـد أننـا إذا تأملنا 

األمـر فسـوف نجـد أن الثقافـة، التـى طورهـا اإلنسـان ىف البداية، بدأت تشـكل حتميـة عليه حينام 

تكثفـت طبقاتهـا شـكلت مـن ناحيـة موضـع إتفـاق إجتامعـى بني أفـراد املجتمـع، يؤكد متاسـكهم 

مـع بعضهـم البعـض، إضافـة إىل أنهـا التـى ربطـت املجتمـع بتاريخـه وجغرافيتـه من ناحيـة ثانية 

(٢١).  ونتيجـة لذلـك إختلفـت املجتمعات عن بعضهـا البعض، إلختالف ثقافاتهـا وإختالف تاريخها 

وجغرافيتهـا.  وحينـام إكتملـت الثقافـة وإكتمـل املجتمـع رشع كل مجتمـع يعيـد إنتـاج ثقافتـة، 

مـن خـالل تفاعـل البـرش مـع بعضهـم البعـض وفقـا لقواعدهـا، ومـن ثم نشـأ جـدل ثـالىث األبعاد، 

البـرش ىف املجتمـع يتفاعلـون مـع بعضهـم بالبعـض بالنظـر إىل معـاىن ومضامـني الثقافـة، واملجتمع 

ذاتـه والثقافـة، وأن التفاعـل بـني هـذه املكونـات الثالثـة يعمـل بصـورة مسـتمرة ومتصاعـدة عىل 

تطويرهـا، وتعميـق التامسـك بينها.  

وإذا كان الرتاث الثقاىف الذى تطور تاريخيا يعد مكونا أصيالً ىف بناء الثقافة املعارصة يف مرحلة 

مـن مراحـل تطـور املجتمع.  فإن املعاىن والقيم واألفكار الدينية شـكلت مكونـا محوريا أيضا ىف بناء 

الثقافة.  حقيقة أن الدين، بخاصة األديان الكتابية أوحى بها إىل املجتمعات من خارجها، من القوى 
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االلهيـة، وقـد عملـت األديـان بإتجـاه تدعيـم الثقافـة مـن ناحيتـني.  األوىل أنهـا وفـرت للثقافة كام 

هائـالً مـن األفـكار والقيـم واملعـاىن، التـى ميكـن أن تدخـل ىف بنيتهـا، والتـى ميكـن أن تلعـب دوراً 

أساسـياً ىف تشـكيل طبيعتهـا.  ولذلـك قلنـا أن الحـالل والحـرام الدينـى هـو ىف الغالـب الصـواب 

والخطـأ الثقـاىف، عـىل هـذا النحـو تشـكل معـاىن الديـن البوصلة التـى تحكـم إتجاهـات وتوجهات 

الثقلفـة.  ومـن ناحيـة ثانيـة، فإنـه نظـراً ألن املعـاىن الدينيـة واحـدة، وهـى قـد أوحـى بهـا للكافة 

وللعاملـني،  فإنـه نظـراً ألن هـذه املعـاىن تـأىت إىل بيئـات وسـياقات إجتامعيـة متباينة، فـإن التفاعل 

بـني املطلـق والنسـبى، مـن شـأنه أن يولد أفـكارا وقيام ومعاىن جديـدة.  هى نتيجـة لتهجني عنارص 

الديـن املطلـق مـع مكونـات السـياق النسـبى، وأن هذه املعـاىن والقيـم الجديدة، تعـد ىف الحقيقة 

قيـام مضافـة إىل بنيـة الثقافـة تزيـد مـن فعاليتهـا ىف املسـاهمة ىف إشـباع حاجـات البـرش، وكذلـك 

ىف ضبـط تفاعالتهـم املتجـددة(٢٢).  لذلـك كان مـن الـرضورى العمـل بصـورة دامئـة ومسـتمرة ىف 

إتجـاه تجديـد الخطـاب الدينـى، ألن تجديـد هذا الخطـاب يعنى تجديـد الثقافة، وتجديـد التفاعل 

االجتامعـى الـذى تنظمـه، ومـن ثـم تجديـد املجتمع. 

كـام يعتـرب التفاعـل االجتامعـى الحـادث ىف مختلـف املجـاالت االجتامعيـة للمجتمـع أحـد 

روافـد أو مصـادر بنـاء وإنتـاج الثقافـة، حيـث يتفاعـل البـرش مـع بعضهـم البعض من ناحيـة، ومع 

ظـروف الحيـاة اليوميـة مـن ناحيـة ثانيـة.  ونظـراً ألن البـرش متغريون والظـروف متغـرية، فإنه من 

الطبيعـى أن تتغـري مضامـني التفاعـل، التـى تتدفـق مـن خـالل عالقات البـرش مع بعضهـم البعض.  

ونظـرا ألن البـرش يتفاعلـون بالنظـر إىل ثقافة الجتمـع كمرجعية تضبط تفاعالتهـم، فإننا نجدهم ىف 

أحيـان كثـرية يعدلـون القواعد الثقافية الضابطة لتفاعالتهم، حتى تصبح متالمئة مع ضبط التفاعالت 

القامئـة.  أو أنهـم يقومـون بالغـاء قيـم وقواعد ومعايـري ثقافية ألن الظـروف قد تجاوزتهـا، ومل يعد 

التفاعـل القائـم يحتاجهـا لضبـط مضامينـة.  وىف أحيان ثالثـة نجدهم من خالل التجديـد الدينى أو 

األبـداع الثقـاىف، يطـورون قواعـد جديدة يحتاجونهـا، لتنظيم وضبـط التفاعالت التـى تقع ىف نطاق 

املجتمـع ويتـم ضبطهـا بواسـطة ثقافـة املجتمـع، ومـن ثـم فـإن هـذا التجديـد الثقـاىف، مـن شـأنه 
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أن يالئم تفاعل وإتساق املجتمع مع سياقه الطبيعى أو اإلقليمى أو العاملى (٢٣).  

يتنـاول  التامسـك االجتامعـى  الثقافـة ىف تأكيـد  ذلـك يعنـى أن املسـتوى األول لفاعليـة 

املجتمـع ذاتـه، حيـث تسـعى مكوناتهـا مـن زوايـا عديـدة لتأكيـد متاسـك املجتمـع، سـواء متاسـك 

املجتمـع مـع تاريخـه وتراثـه التاريخـى الـذى تولـد عـن ذلـك.  أو ربـط املجتمـع برتاثـه الدينـى، 

الـذى يحتـوى املعـاىن التـى تفـرض متاسـك املجتمع ومتانـة وحدته.  إضافـة إىل التفاعـل االجتامعى 

الحـادث بداخلـه، والـذى يلعـب دوره، ىف مالمئـة تفاعـالت البـرش بداخـل املجتمـع، مـع الظـروف 

املتجـددة مـن ناحيـة، إضافـة إىل أنـه يعمل عىل تأسـيس التالؤم الوجـودى بني املجتمـع وبيئاته أو 

سـياقاته الخارجيـة مـن ناحيـة ثانية.  

ويؤكـد املسـتوى الثـاىن عـىل متاسـك عنـارص املجتمـع الكائنـة بداخلـة والتى تشـكل بنائه، 

بحيـث تـؤدى عنـارص الثقافـة فعلهـا ىف دعـم هذا التامسـك، حتى يتحـول املجتمع إىل كتلـة فاعلة.  

ويتحقـق ذلـك بتأكيـد فاعليـة الثقافة من خـالل عدة أبعاد بداخـل بناء املجتمـع،  وىف نطاق البعد 

األول نجـد أن الثقافـة تحتـوى عـىل مجموعة من القيـم املحورية أو املركزية التى تشـكل موجهات 

عامـة للتفاعـل االجتامعـى.  بحيـث تصبح هـذه القيم موضـع إتفـاق إجتامعى بني أفـراد املجتمع، 

فاملؤكـد أن هنـاك أتفـاق بـني أفـراد املجتمع، حول قيـم الرشف، والعمـل الجاد، واالمانـة واألخالص 

للوطـن، وغـري ذلـك مـن القيـم.  حيـث تشـكل منظومـات القيـم عـىل هـذا البعـد مضامـني العقد 

االجتامعـى بـني أعضـاء املجتمـع، كـام تسـاهم هـذه املضامـني ىف تنظيم تفاعـل البرش مـع بعضهم 

البعـض، وكذلـك ىف الحفـاظ عىل بقـاء املجتمع ووجـوده (٢٤). 

ويشـتق البعـد الثـاىن لفاعليـة الثقافـة مـن البعـد األول حيث تتحـول هذه القيـم كعنارص 

رمزيـة، إىل قواعـد عمليـة ذات عالقة مبارشة بالتفاعل االجتامعـى الحادث ىف املجتمع.  فهى تتحول 

إىل تقاليـد يعرفهـا أعضاء املجتمـع، وتنظم قطاع من تفاعالت حياتهم اليومية، أو تتحول هذه القيم 

إىل أعـراف تحتكـم إليهـا الجامعـة، حينـام تقع إشـكاليات خالفية بـني البرش، يحتكم إليهـا من أجل 

الوصـول إىل حـل لبعـض من هذه املشـكالت.  أو تتحول هذه القيم إىل معايري يقاس وفقا لها سـواء 
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التفاعـل أو إنحرافـة، أو حجـم إنجـازات البـرش ىف قلـب التفاعـل االجتامعـى(٢٥).  أو تتحـول هذه 

القيـم إىل عـادات فرديـة لقضـاء الحاجـات اليوميـة بصـورة تلقائيـة، بحيـث توفر عـىل البرش، جهد 

التفكـري ىف قضـاء الحاجـات األساسـية، وهـو مـا يعنى أن هـذه القيـم ذات الطبيعـة الرمزية تتحول 

إىل قواعـد ضابطـة ومنظمـة للتفاعـل االجتامعى. 

ويـدور البعـد الثالـث لفاعليـة الثقافـة ومنظومـات القيـم حـول التنشـئة االجتامعيـة التى 

يتعـرض لهـا أعضـاء املجتمـع، والتـى يسـتوعبون مـن خاللهـا القيـم واملعـاىن واملضامـني الثقافيـة 

املختلفـة.  تلـك التـى تشـكل الضمـري الداخـىل لـكل فـرد ىف املجتمـع، بحيـث تشـكل هـذه املعاىن 

واملضامـني الثقافيـة مرجعيـة لتوجيـه سـلوكيات البـرش ىف مختلـف املجـاالت االجتامعيـة.  وحتـى 

ميكـن أن يتحقـق االسـتيعاب الكامـل لهـذه املضامـني واملعـاىن، ثـم العمـل وفق لهـا، فإننـا نجد أن 

املجتمـع يؤسـس مؤسسـات التنشـئة االجتامعيـة، التـى تتالءم مع طبيعـة القيم التى عىل الشـخص 

أسـتيعابها لتشـكل جـزءاً مـن ضمـريه الداخـىل.  ىف هـذا اإلطـار فإننـا نجـد أن الثقافـة تحتـوى عىل 

منظومتـني محوريتـني األوىل منظومـة القيـم الوجدانيـة مـع قـدر محدود مـن القيـم ذات الطبيعة 

املعرفيـة أو االدراكيـة.   حيـث تنجـح األرسة – بإعتبارهـا املؤسسـة األوىل للتنشـئة االجتامعيـة – ىف 

غـرس منظومـات القيـم مغلفـة بالعواطـف األرسيـة، بحيـث نجـد أن الطفـل يسـتوعبها ىف الغالب 

بـال معانـاه.  ثـم يـأىت النظـام التعليمى مبسـتوياته املتتابعـة بعد ذلك ليسـتكمل الدور الـذى لعبته 

األرسة، ويتمثـل ىف إسـتكامل غـرس القيـم الوجدانيـة، ومتـام إسـتيعاب الطـالب لهـا(٢٦).  إضافـة 

إىل تزويدهـم بالقيـم واألفـكار واملعـارف ذات الطبيعـة األدراكيـة، بحيـث ينتهـى الطالـب مـن 

التعليـم الجامعـى، أو نظرائـه الذيـن مل يتح لهـم االلتحاق بالنظـام التعليمى والذين يتـوىل التفاعل 

االجتامعـى الحـادث ىف املجتمـع تنشـئتهم، إسـتكامل إسـتيعابهم لهـذه القيـم. 

خـالل  مـن  البعـد  هـذا  وفـق  االجتامعـى  التامسـك  يتحقـق  النحـو  هـذا  عـىل   

أوضاعهـا  ىف  القيميـة  ومنظوماتهـا  الثقافـة  بواسـطة  ناحيـة  مـن  مداخـل،  أو  زوايـا  عـدة 

االجتامعـى.  للتفاعـل  ضوابـط  شـكل  تتخـذ  التـى  املعـاىن  لـكل  مصـدر  بإعتبارهـا  الرمزيـة، 
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 بينـام تتمثـل الزاويـة الثانيـة ىف الحفـاظ عـىل طبيعة التفاعـل االجتامعى الحادث بـني البرش داخل 

املجتمـع، وتنظيمـه وضبطـة . وىف هـذا اإلطـار ضبط سـلوكيات عالقـات البرش مع بعضهـم البعض، 

بحيـث تتحقـق مضامـني التفاعـل وفقـا ملـا تذهـب إليـه الثقافـة ومنظومـات القيـم ىف أوضاعهـا 

الرمزيـة (٢٧).  وهـو مـا يعنـى أن الثقافـة ىف هـذه الحالـة تراقـب وتضبـط عالقـات وتفاعـالت 

املجتمـع مـن الخـارج.  ىف حـني تتمثـل الزاويـة الثالثـة، ىف ربـط الضامئـر الداخليـة لألفـراد، إضافـة 

إىل مواثيـق النظـم االجتامعيـة التـى تشـكل ضامئرهـا، بحيـث نجـد أن مكونـات املجتمـع تحتـوى 

عـىل معـاىن تتطابـق مـع القواعـد املنظمـة للتفاعـل بينهـا.  وهـى مشـتقة ىف ذات الوقـت مـن 

ثقافـة املجتمـع ومنظوماتـه القيميـة – ذلك باإلضافـة إىل العالقات والتفاعالت األفقيـة املتبادلة بني 

مكونـات املجتمـع مبـا يدعـم وحدته ومتاسـكه.  

 ويتشـكل املسـتوى الثالث الذى تؤكد من خالله الثقافة ومنظومات القيم متاسـك املجتمع 

وإسـتمراره، مـن خـالل الحفـاظ عـىل الوحـدات املحورية ىف بنـاء املجتمع، قوية وسـوية تسـاعد ىف 

الحفـاظ عـىل الثقافـة واملجتمـع.  وىف هذا اإلطار فإننا نجد أن مؤسسـات التنشـئة االجتامعية، هى 

الوحـدات األوىل باألهتـامم مـن جانب الثقافـة.  ىف هذا اإلطار تعترب األرسة مـن الوحدات املحورية، 

بإعتبـار أنهـا املؤسسـة التـى تسـعى للحفـاظ عـىل الثقافـة ومنظومـات القيـم.  لذلك نـرى أنه من 

الـرضورى الحفـاظ عـىل األرسة كمؤسسـة إجتامعيـة، والحفـاظ عليها مـن االخرتاق، الـذى قد يؤدى 

إىل إنهيارهـا، ومـن ثـم تشـويه عملية التنشـئة االجتامعيـة، وإضعاف إسـتيعاب الثقافـة عىل املدى 

البعيـد.  ويرتبـط بذلـك الحفـاظ عـىل األرسة من كل  ما يؤثر عـىل آدائها لوظائفهـا، كالحفاظ عليها 

مـن الخيانـات الزوجيـة، أو االنـرصاف عـن الحياة األرسيـة، أو التأثري املنحرف عليها مـن قبل االعالم 

وتكنولوجيـا املعلومات (٢٨). 

االجتامعيــة،  للتنشــئة  كمؤسســة  املدرســة  عــىل  الحفــاظ  املهــم  مــن  أنــه  كــام   

وأثنــاء  مراحلــة،  ويقطــع  التلميــذ  نطاقــة  ىف  يعيــش  إجتامعيــا،  إطــاراً  تشــكل  بإعتبارهــا 

ذلــك يعــد ىف هــذا املجتمــع الصغــري، لــىك ميــارس دورة وتفاعالتــه بفاعليــة ىف املجتمــع 

التالميــذ  يســتوعبها  التــى  الدراســية  املقــررات  تعكــس  أن  يتطلــب رضورة  ذلــك  الكبــري.  
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والطـالب ثالثـة مكونـات أساسـية، ىف نطـاق املكـون األول فـإن عـىل املضامـني املعرفيـة للمقـررات 

الدراسـية أن تعكـس أحـدث املعـارف العامليـة، حتـى تصبـح مـدركات الطـالب حديثـة ومتجـددة، 

ويعيشـون ىف نطـاق معـارف عرصهـم، وقادريـن عـىل اإلسـهام ىف هـذا النظـام.  بينـام ينبغـى أن 

يركـز املكـون الثـاىن عـىل الجانـب الرتبـوى، وىف هـذه الحالة فإننـا نجـد أن النظام التعليمى يسـهم 

ىف بنـاء وتأسـيس حالـة االجتـامع السـوية (٢٩).  حيـث يتعايـش البـرش ىف املجتمـع ويتفاعلون مع 

بعضهـم البعـض، بأقـل قـدر مـن االنحـراف عن متطلبـات حلة االجتامع، فذلك يسـاهم بدون شـك 

ىف متاسـك املجتمـع وإسـتقراره.  باإلضافـة إىل ذلـك فإنه من الـرضورى أن تعمل املقررات الدراسـية 

عـىل التأكيـد عـىل املضامـني املرتبطة بهوية املجتمـع، وذلك للحفـاظ عىل البرش مرتبطـني باملجتمع 

ومنتمـني لـه، ىف عـامل متخـم بآليـات تذويـب الهويـة.  إىل جانـب ذلـك فإنـه مـن الـرضورى تفعيل 

إسـهامات الدولـة والقطـاع الخـاص، واملجتمـع املـدىن كوحـدات إجتامعيـة، تلعـب دوراً اساسـيا ىف 

متكـني مـن أصابهـم التهميـش االجتامعـى، مبـا يسـاعد عـىل إدماجهـم ىف بنـاء املجتمع، وإسـهامهم 

فيـه، بإعتبارهـم طاقـة أو قيمـة مضافـة تؤكد متاسـكه. 

 ويـدور املسـتوى الرابـع واألخري لتحقيق التامسـك االجتامعى، حول أهميـة تكيف املجتمع 

بصـورة فاعلـة مـع سـياقه العاملـى املحيط، وهـو التكيف الـذى ينبغى ان يـوازن بصـورة دقيقة بني 

متطلبـات الهويـة، وإحتياجـات النظام أو النسـق العاملى األشـمل الذى يعترب املجتمـع وحدة فرعية 

ىف نطاقـة.  ىف هـذه الحالـة، فإنـه من املؤكد أننا نعيش ىف عامل تحكمة ثقافـة القوى العاملية الكربى، 

والتـى تحـاول فـرض ثقافتهـا ىف عـامل تحكمـه ثقافـة هـذه القـوى، والتى تحـاول فـرض ثقافتها عىل 

العامل بأرسه من خالل آليات العوملة.  وإذا كانت ثقافة العوملة تسـعى إىل االنتشـار األفقى، لتشـكل 

ثقافـة عامليـة متجانسـة، فـإن هذه الثقافـة كلام إنترشت أفقيـا، كلام أصبحت هشـه وضعيفة، وهو 

األمـر الـذى يعنى رضورة تعميق وجود الثقافة القومية، وترسـيخها ىف نفوس البرش، بواسـطة آليات 

املجتمـع القومـى كاألرسة واملؤسسـة التعليمية.  إرتباطا بذلك فإنـه ينبغى أن تصبح الثقافة القومية 
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أكـرث إنتقائيـة، تختـار العنـارص التـى تؤكـد فاعليتهـا، وتشـكل قيمـة مضافـة لهـا مصدرهـا ثقافـة 

العوملـة.  بذلـك تقـوى الثقافـة القوميـة، لتشـكل درع يحمـى التفاعـالت الحادثـة عـىل سـاحات 

التفاعـل الداخـىل مـن تأثـري ثقافـة العوملـة، بـل وتشـكل قيمـة مضافـة لهـا (٣٠).  

 باإلضافـة إىل ذلـك فـإن عـىل ثقافـة املجتمـع أن تؤكـد تكيفهـا مـع الثقافـات والتجمعـات 

اإلثنيـة الداخليـة، وإذا كان مـن النـادر أن متتلـك الثقافة القومية تجانسـا كامـال، إلحتوائها عىل كثري 

مـن الثقافـات الفرعيـة.  لذلـك فإنـه مـن الـرضورى أن يتكيـف املجتمع القومـى والثقافـة القومية 

مـع هـذا الواقـع، وذلـك بـأن تعمـل الثقافـة القوميـة عـىل إسـتيعاب العنـارص القويـة ىف الثقافات 

الفرعيـة (٣١).  كـام أن عليهـا أن تـوازن بـني النمـو والتطـور املسـتقل ألى مـن هـذه الثقافـات 

الفرعيـة، وبـني دعـم وتطويـر العنـارص املشـرتكة بـني عـدد مـن الثقافـات الفرعيـة، أو بـني أى منها 

وبـني الثقافـة القوميـة، فذلـك مـن شـأنه أن ينـرش حالـة مـن التخصيـب الثقاىف.   

ثالثاً: املتغريات املحددة لتحوالت املجتمع والثقافة

 يفـرتض تنـاول العالقـة بـني التحوالت االجتامعية وثقافـة املجتمع أو منظوماتـه القيمية أن 

تتعـرض لثالثـة مـن املتغـريات.  حيـث يتعلـق املتغـري األول بطبيعة التحـوالت وبيئتهـا، بينام يتصل 

املتغـري الثـاين ببنيـة الثقافة ومنظومات القيم املتضمنة فيها. عل حني يشـري املتغري الثالث إىل القوى 

االجتامعيـة التـي تتـوىل تجسـيد متضمنـات التحـول وفـق منظومـة قيميـة محـددة. وفيـام يتعلق 

باملتغـري األول – التحـوالت االجتامعيـة – يعرف الرتاث النظري التحول االجتامعي باعتباره يشـري إىل 

مجموعـة التغـريات االجتامعيـة املتتابعـة واملتشـابكة أفقيًا ورأسـيًا، والـذي يكون مـن نتيجتها تغري 

بنـاء املجتمـع مـن حيـث ثقافته ، ونظمـه االجتامعية وكذلـك أطره وسـياقاته، ويكتمـل التحول إذا 

اسـتوعب البـرش متضمناتـه، بحيث يكونوا هم أنفسـهم ضمـن أدوات التحول كام هـم هدفه. وقد 

يبـدأ التحـول مـن أعىل حيث الثقافة، أو من أسـفل حيث االقتصاد والـرثوة، أو من البرش باعتبارهم 

هـم كتلـة سـكانية تتولـد عنهـم كثافـة اجتامعيـة قـادرة عـىل إبـداع التقـدم والتطـور (٣٢). وقـد 
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تكـون التحـوالت ذات طبيعـة إيجابيـة إذا كانـت نتائجهـا لصالـح القـوى الغالبة يف املجتمـع، إو إذا 

متكنـت مـن دفـع املجتمـع عىل طريـق التقـدم، أو إذا سـاعدت عىل تطويـر ورفع القـدرة التكيفية 

للمجتمـع (٣٣). ويف هـذه الحالـة يكـون بنـاء املجتمع الذي نتج عـن التحول أفضل كثـريًا من البناء 

السـابق عـىل التحـول، وفـق مؤرشات إنسـانية عديدة. وتصبح التحـوالت ذات طبيعة سـلبية إذا تم 

احتـكار نتائـج التحـول مـن قبـل قـوة اجتامعيـة محـددة، أو أن تظهـر ظـروف تدفـع باملجتمع إىل 

طريـق الرتاجـع بـدالً مـن التقـدم، أو أن يسـلم التحـول إىل تـآكل القـدرة التكيفيـة للمجتمع.  عىل 

خـالف ذلـك تشـكل التحـوالت اإليجابيـة قيـاًم مضافـة لرأس مـال املجتمـع، بينام تشـكل التحوالت 

السـلبية قيـاًم مسـتبعدة أو منتقصـة تضعـف إمكانياته وتهـدر موارده.

 إىل جانـب ذلـك يتطلـب نجاح التحـوالت االجتامعية توفر عدة ظـروف، من هذه الظروف 

أن يعـرب التحـول عـن حاجـة بنائيـة، وذلـك انطالقًـا مـن تصـور أن املجتمع اإلنسـاين هو عبـارة عن 

كائـن عضـوي، يحتـاج دامئًـا إىل التكيـف مـع بيئتـه املحيطة. وملـا كانت هذه البيئة ليسـت سـاكنة، 

وتصـدر عنهـا تغـريات عديـدة، فإنه مـن الطبيعي أن يواكب املجتمـع هذه التغـريات، التي إذا متت 

بصـورة تدريجيـة، فإنهـا عـىل مـدى زمنـي بعيـد «مائة سـنة مثـالً» تصبح تحـوال جذريًا شـامالً عن 

ذي قبـل. فـإذا مل يسـتوعب املجتمـع هـذه التغـريات البيئيـة، فإنهـا تنتـج توتـرات وضغـوط تفرض 

يف لحظـة معينـة عـىل املجتمـع تأسـيس تغـريات شـاملة يف فـرتة محـدودة حتـى يتسـق الكائـن أو 

يتكيـف مـع البيئـة املحيطة. وقـد تصدر هذه التغـريات عن البنيـة الداخلية للمجتمـع ذاته، حينام 

يـؤدي النمـو غـري املتـآزر أحيانًـا، أو عـدم إشـباع الحاجـات األساسـية للرشائـح الغالبـة يف املجتمع، 

ومـن ثـم فهـي تعـاين مـن الحرمـان الـذي يسـبب توتـرات عديـدة لهـا (٣٤) تدفعهـا إىل تغيـري مـا 

حولهـا بحثـا عن تـوازن جديد.

 وتقـــود الحاجـــة إىل التحـــول إىل تحديـــد طبيعتـــه، حيـــث يشـــري تأمـــل هـــذه 

ـــن  ـــاحة م ـــىل مس ـــوي ع ـــه يحت ـــة، فإن ـــه التلقائي ـــه طبيعت ـــام أن ل ـــول مثل ـــة، إىل أن التح الطبيع

الفعـــل اإلرادي كذلـــك. وإذا كانـــت هـــذه التلقائيـــة تعـــرب عـــن طبيعـــة املجتمـــع وقوانينـــه 



٢٣٩ تحوالت الثقافة ومنظومة القيم عرب نصف قرن

االجتامعيـة الخاصـة بـه، والتـي تصـل أحيانًـا إىل حد رصامـة القوانـني الطبيعية باعتبـار أن املجتمع 

هـو جـزء مـن الطبيعـة.  فـإن البعـد اإلرادي يصـدر عـادة عـن القـوى االجتامعيـة ذات املصلحـة 

األساسـية يف نجـاح التحـول، أو تلـك التـي تحـاول تعويقـه وتقـف يف مواجهتـه، وهنـاك عالقة قوية 

بـني األبعـاد التلقائيـة واإلراديـة للتحـول رغـم التناقـض الظاهـري الـذي قـد يبـدو بينهـام. وذلـك 

ألن انخفـاض القـدرة التكيفيـة للمجتمـع سـواء بسـبب ضغـوط البيئـة الخارجيـة أو عـدم إشـباع 

احتياجـات الرشائـح والقـوى االجتامعيـة، أو ضغـط احتياجـات التطـور االجتامعـي.  مـن شـأنه أن 

يـؤدي إىل ظهـور بعـض التوتـرات التـي تتصاعـد عـىل سـاحة بعـض الرشائـح أو القـوى االجتامعيـة 

املضـادة ذات املصلحـة يف أوضـاع مـا قبـل التحـول.  بحيث تكون هـذه التوترات محسوسـة بدرجة 

أكـرث مـن قبـل بعـض أعضاء هـذه الرشائـح أو القـوى، وبذلك تكـون هي األكـرث قدرة عـىل بلورتها، 

ثـم اسـتخدامها إلعـادة تعبئـة الجامعـة يف اتجـاه فعـل اجتامعـي إرادي ألحـداث التحـول (٣٥).

 فـإذا انطلقـت رشارة التحـول واتسـعت، فإنـه ينجـح حينئـذ يف دفـع املجتمـع عـىل طريق 

التحديـث إذا توفـر لـه رشطـني رئيسـيني، األول أن يتمكـن املجتمع من اسـتيعاب مضمـون التحول.  

ويعنـي اسـتيعاب مضمـون التحـول أن يسـتوعب البـرش القيـم املؤسسـة لرشعيـة التحـول، وهـو 

مـا يعنـي أن ال يظـل التحـول فوقيًـا لـه وجـوده يف الفضـاء العـام للمجتمـع.  غـري أنه مل يسـتوعب 

داخـل شـخصيات البـرش من خـالل مؤسسـات التنشـئة االجتامعية العديـدة، ومن ثم فسـلوكياتهم 

االجتامعيـة توجـه مبنظومـة قيميـة ليسـت هـي املنظومـة القيميـة التي برش بهـا التحـول. ويتمثل 

الـرشط الثـاين يف رضورة أن تكـون البيئـة اإلقليميـة والعلميـة مواتيـة، بحيـث يكـون بإمكانها قبول 

مضامـني التحـول. وتقبـل البيئـة الخارجيـة التحـول يف حالتـني.  الحالـة األوىل أن يكـون التحـول 

متوافقصـا مـع متطلبـات البيئـة الخارجيـة أو  عـىل األقـل غـري متناقـض معهـا.  فالتحـوالت التـي 

حدثـت يف كثـري مـن مجتمعـات العـامل الثـاين والثالـث يف الفـرتة األخـرية، باتجـاه التأكيـد عـىل 

العامليـة  البيئـة  واحتياجـات  قيـم  مـع  إلتسـاقها  نجحـت  الليرباليـة،  والسياسـات  األيديولوجيـا 

املؤكـدة عـىل عوملـة الثقافـة وقوانـني السـوق والتأكيـد عـىل دور القطـاع الخـاص (٣٦). ويف الحالة 
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ــى  ــه التحــول حت ــوف يف وج ــث ال تســتطيع الوق ــة، بحي ــة ضعيف ــة الخارجي ــون البيئ ــة تك الثاني

ــاين تحقــق لتطــرف  ــا لهــا أو متكيــف معهــا. فنجــاح التحــول االقتصــادي الياب وإن مل يكــن مواتيً

ــث  ــي اآلن – بحي ــام ه ــوره – ك ــه وتط ــه وال اتصاالت ــن مواصالت ــامل مل تك ــاين يف ع ــع الياب املوق

تؤكــد وحدتــه، ومــن ثــم تؤســس قــوى عامليــة موحــدة ومضــادة لــه. وقــد نجــح التطــور الــذري 

الهنــدي يف عــامل الحــرب البــاردة املنقســم عــىل ذاتــه، ومــن ثــم الضعيــف يف مواجهــة التحــوالت 

ــا بذلــك فإننــا إذا تأملنــا التغــريات التــي تقــع يف عاملنــا املعــارص فإننــا قــد نجــد  الداخليــة. ارتباطً

ــا  ــل تكنولوجي ــة يف تأثريهــا، شــاملة أو واســعة يف انتشــارها بفع ــا، قوي ــا متســارعة يف وقوعه أنه

االتصــال واملعلومــات. هــذه التغــريات تصــدر عــادة عــن مصــادر قوميــة أو إقليميــة أو عامليــة أو 

ــا، ذلــك يعنــي أن هنــاك كثافــة عاليــة لحجــم وآثــار التغــريات املتوقعــة، وهــو األمــر  منهــا جميًع

الــذي يفــرض عــىل املجتمــع إحــدى حالتــني. االوىل أن ميتلــك املجتمــع بنيــة اجتامعيــة قويــة تقــف 

ــا.  بحيــث تنتقــي  ــي تتدفــق مــن حوله ــا مــن التغــريات واإلبداعــات الت ــا وانتقائيً ــا إيجابيً موقًف

الســامت والعنــارص التــي تحتاجهــا وليــس لديهــا مــا يناظرهــا، إضافــة إىل أنــه مــن الــرضوري أن 

يكــون انتقاؤهــا مســتنًدا إيل مرجعيتهــا وهويتهــا، بحيــث تظــل متامســكة أثنــاء مرحلــة التحــول 

العاملــي الشــامل، بحيــث نجدهــا تشــارك يف التحــول ولكنهــا تحافــظ يف نفــس عــىل الوقــت عــىل 

ــف  ــة، تق ــة وضعيف ــة هش ــة االجتمتاعي ــون البني ــة تك ــة الثاني ــا(٣٧). ويف الحال ــتمرار هويته اس

ا مــن التغــريات التــي تحــدث حولهــا، ال تســتطيع االنتقــاء مــن بــني العنــارص املتغــرية  موقًفــا ســلبيً

مــا يالئــم طبيعتهــا، بــل نجدهــا مخرتقــة وفضاؤهــا مفتــوح تتدفــق عــربه قيــم، حتــى لــو كانــت 

مخالفــة ملرجعيــة تراثهــا أو مؤديــة يف النهايــة إىل تــآكل هويتهــا.   يف الحالــة األوىل يكــون املجتمــع 

ــًدا  ــا وفاق ــة يكــون خاضًع ــة الثاني مســيطراً عــىل التحــول أو التغــري الحــادث يف إطــاره، ويف الحال

للســيطرة. يف الحالــة األوىل يخضــع املجتمــع أو يؤســس تغــريات إيجابيــة تــؤدي إىل تحــول بنائــه 

إىل األفضــل، ويف الحالــة الثانيــة تصبــح تحــوالت املجتمــع ذات طبيعــة تراجعيــة تــؤدي إىل إضعــاف 

قدراتــه التكيفيــة.

بنيــة  تأملنــا  إذا  فإننــا  الثقافــة  ببنيــة  الخــاص  الثــاىن  باملتغــري  يتعلــق  وفيــام   
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التحـول االجتامعـي فسـوف نجـد أنـه لـه منظومتـه القيميـة التـي قـد تأخـذ شـكل األيديولوجيـا 

املسـتعارة مـن الخـارج أو الصـادرة عـن تجديد وتحديث الرتاث. ومن شـأن هـذه املنظومة القيمية 

أن تقـدم تصـوًرا للمجتمـع الكائـن أو الـذي ينبغـي أن يكـون، بحيـث يحتـوي هـذا التصـور عـىل 

معـاين جديـدة ينبغـي أن يسـتوعبها البـرش، وتلعـب دورهـا يف توجيـه سـلوكياتهم، وتحـل محـل 

التصـورات واملعـاين القدميـة التـي لديهـم. ولتحقيـق ذلـك فـإن هـذه املنظومـة القيميـة ينبغي أن 

تكـون متامسـكة – كـام أرشت – إضافـة إىل رضورة امتالك املجتمع آلليات التنشـئة االجتامعية التي 

تتـوىل تنشـئة البـرش وفق معـاين املنظومـة القيمية الجديـدة. بحيث يصبـح البرش الذين اسـتوعبوا 

هـذه املعـاين هـم القـادرون عـىل تحمل أعبـاء التحـول وتحقيـق أهدافه.

 ارتباطًـا بذلـك تلعـب القيـم دوًرا محوريًـا يسـاعد ىف تحقيـق التحـول ألهدافـه وتجسـيد 

تنظيـم  يف  دورهـا  تلعـب  التـي  واملعـاين  الرمـوز  تشـكل  القيـم  أن  باعتبـار  وذلـك  مضمناتـه، 

التفاعـل القائـم يف املجتمـع.  وعـىل هـذا النحـو تلعـب القيـم دوًرا محوريًـا بالنسـبة للتحـوالت 

االجتامعيـة الحادثـة مـن جوانـب عديـدة،  فمـن ناحيـة نجـد أن منظومـة القيـم تحـدد األهـداف 

التـي ينبغـي أن ينجزهـا التحـول، والتـي تصبـح مرجعيـة لتعبئـة طاقـات البـرش يف اتجـاه تجسـيد 

متضمناتـه.  هـذه القيـم تكـون عـادة متضمنـة يف وثائـق التحـول األساسـية، وهـي مـا نطلـق عليه 

أيديولوجيـة التحـول. بيـد أن هـذه القيـم ال تظهـر مـن فـراغ وإمنـا تظهـر مـن داخـل بنيـة الثقافة 

السـابقة عـىل التحـول،  غـري أنهـا كانـت تشـكل أحيانًـا املنظومـة القيميـة املغرتبـة أو املرفوضـة. 

والتـي يصبـح لهـا انتشـارها الجامهـريي، ألنهـا تقـدم وعـًدا بإشـباع حاجـات الجامهـري املحرومـة 

يف التحـول السـابق، ذلـك يعنـي أن منظومـة قيـم التحـول الحاليـة، هـي األيديولوجيـا املغرتبـة 

يف الفـرتة السـابقة عـىل التحـول. مثـال عـىل ذلـك أننـا إذا تأملنـا األيديولوجيـا االشـرتاكية، التـي 

وجهـت قوانـني اإلصـالح الزراعـي، فإننـا سـوف نجـد أنهـا كانـت أفـكاًرا مطروحـة عـىل السـاحة 

تعلـق  أن  الطبيعـي  فإنـه مـن  اإلطـار  يوليـو ١٩٥٢ (٣٨). يف هـذا  ثـورة  قيـام  قبـل  االجتامعيـة 

مبنظومـة قيـم التحـول، بعـض القيـم املتضمنـة يف املـوروث الثقـايف والدينـي للمجتمـع، أو بعـض 
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القيـم الكائنـة يف النظـام العاملـي، الـذي يشـكل بيئـة اجتامعيـة محيطـة باملجتمـع والتحـول الذي 

يقـع عىل سـاحته.

 باإلضافـة إىل ذلـك تشـكل منظومـة القيـم يف املجتمـع املرجعيـة املعياريـة للتفاعـل بـني 

املواطنـني يف املجتمـع يف مرحلـة معينـة، وذلـك عـن طريـق ما ميكـن أن نسـميه بصيغـة التوقعات 

املتبادلـة. فـام دام عـىل البـرش أن يتفاعلـوا مـع بعضهـم البعـض ويف نطـاق مختلـف املجـاالت 

االجتامعيـة، فإنـه مـن املنطقـي أن يتحقق هـذا التفاعل اسـتناًدا إىل مرجعية قيميـة واحدة ومتفق 

عليهـا. وهـي املرجعيـة التي أكـد عليها املجتمع – من خالل إعالن النظام السـيايس لهـا – باعتبارها 

التـي تشـكل مرجعيـة للتفاعـل بني املواطنـني.   ويف هذه الحالـة فإن القيم توجـد يف فضاء املجتمع 

باعتبارهـا تقاليـد وأعـراف وقواعـد ومعايـري تنظـم سـلوكيات البـرش (٣٩).  ويتكامـل مـع ذلـك أن 

هـذه القيـم ليسـت قامئـة يف السـياق االجتامعـي فقـط، تنظـم التفاعل الحـادث فيه لكونهـا توجه 

سـلوك الفـرد يف مختلـف املجـاالت، كـام تنظـم عالقاتـه باآلخريـن خـالل مرحلـة التحـول، ولكنهـا 

مسـتوعبة يف عمليـات التنشـئة االجتامعيـة املختلفـة. بحيـث تشـكل هـذه القيم جوهـر ومضمون 

الضمـري الفـردي، الـذي يحـدد لـه الصـواب والخطـأ فيـام يتعلـق مبختلـف سـلوكياته االجتامعيـة. 

ومـن ثـم نجـد أن القيـم هنـا تضبـط الفـرد مـن الداخل عـن طريق ضمـريه الفـردي الذي يتشـكل 

مـن خـالل التنشـئة االجتامعيـة بـذات مفـردات املنظومـة القيميـة املوجهـة لتحـول املجتمـع. إىل 

جانـب ذلـك فـإن منظومـة القيـم عـىل هـذا النحـو تشـكل أسـاس العقـد االجتامعي عىل مسـتوى 

املجتمـع، الـذي ينبغـي أن يعمـل وفًقـا لـه مختلـف األطـراف، بـل وتشـكل اإلطـار الـذي  ينظـم 

حركـة املجتمـع وأدائـه عـىل مختلـف املسـتويات واالتجاهـات.  فـإىل جانـب أن هـذه املرجعيـة 

القيميـة هـي التـي تشـكل طبيعـة العالقـة بـني املجتمـع وبيئتـه الخارجيـة، فهـي التـي تحـدد 

أيًضـا تحالفـات املجتمـع عـىل الصعيـد العاملـي خـالل فـرتة التحـول االجتامعـي، مبـا يجعـل هـذه 

التحالفـات داعمـة للتحـول مؤيـدة لـه. إىل جانـب ذلـك فإنه مـن املفـرتض أن تسـتند األيديولوجيا 

التـي يتبناهـا النظـام السـيايس لتوجيـه التحـول إىل هـذه املرجعيـة القيميـة وتشـتق منهـا، فـإذا 

تضمنـت هـذه األيديولوجيـات عنـارص قيميـة جاءتهـا مـن الخـارج، فـإن هـذه القيـم الوافـدة من 
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الخــارج ميكــن أن تتناقــض مــع املرجعيــة القيميــة للمجتمــع، عــىل األقــل مــع عنارصهــا املواتيــة 

التــي تدعــم التحــول. إىل جانــب ذلــك فــإن مواثيــق عمــل أو أيديولوجيــات األجهــزة التنفيذيــة 

ينبغــي أن تســتند إىل املرجعيــة القيميــة للمجتمــع، بحيــث نجــد أن عــىل أجهــزة الدولــة كاإلعــالم 

ــم  ــي أن تت ــك ينبغ ــدة.  وكذل ــة واح ــة قيمي ــق مرجعي ــل وف ــة، أن تعم ــم والبريوقراطي والتعلي

التفاعــالت داخــل مختلــف مجــاالت املجتمــع وفــق ذات املنظومــة القيميــة، ســواء تشــكلت هــذه 

املجــاالت مــن اإلطــار العائــيل، أو الجــرية أو جامعــة األصدقــاء أو الســياق املحــيل الــذي يتفاعــل 

يف نطاقــه البــرش ويتحركــون.  ومــن ثــم يصبــح انحــراف أي مــن وحــدات الدولــة أو املجتمــع يف 

أدائــه عــن هــذه املرجعيــة، إخــالل مبتضمنــات العقــد االجتامعــي الضابــط التجــاه التحــول (٤٠).

 إىل جانـب ذلـك فإننـا نجـد أن املنظومـة القيميـة للمجتمـع تحافـظ عـىل متاسـكه خـالل 

مرحلـة التحـول، مـن خالل أربعة أبعـاد، ويتمثل البعد األول يف ربط قيم املجتمـع ببيئته التاريجية.  

فليسـت هنـاك قطيعـة يف تدفـق القيم التي تعـرب عن املراحـل التاريخية املتتابعـة للمجتمع، حيث 

أكـد كارل ماركـس أن هـذا البعـد – أي تدفـق القيـم عرب مراحـل تاريخيـة متتابعة – مينحهـا أحيانًا 

اسـتقالالً عـن أمنـاط اإلنتـاج، وهـذا مـا يعنـي أنهـا تشـكل أحـد املتغـريات التـي تربـط املجتمـع 

بتاريخـه. ومـن ناحيـة ثانيـة فإننـا نجـد أن الثقافة والقيـم تربط املجتمـع ببيئته الخارجيـة، إذ تعد 

القيـم إحـدة اآلليـات التـي يتكيف بواسـطتها املجتمع مع عاملـه الخارجي، بخاصـة يف عامل أصبحت 

تكنولوجيـا املعلومـات واملعـاين تلعـب دوًرا محوريًـا يف إطـاره.  بحيث يشـكل التفاعـل املتبادل بني 

الثقافـات آليـة تربـط املجتمـع بعاملـه املحيط، ومـن ثم نجـد أن الثقافة تربط املجتمـع – عضويًا – 

بعاملـه. إىل جانـب ذلـك فـإن القيـم تفـرض متاسـك املجتمع عـن طريق تحولهـا إىل أشـكال مختلفة 

تسـعى مـن خاللهـا إىل ربـط عنارص املجتمـع ببعضها البعـض (٤١).

 باإلضافـــة إىل ذلـــك فـــإن للقيـــم عالقـــة محـــددة بنمـــط اإلنتـــاج الســـائد يف 

ــا  ــائد غـــري أنهـ ــاج السـ ــا لنمـــط اإلنتـ ــا انعكاًسـ ــع، فهـــي قـــد تعـــد يف بعـــض جوانبهـ املجتمـ

مـــن جوانـــب أخـــرى قـــد تحـــدد منـــط اإلنتـــاج الســـائد، ذلـــك يعنـــي أن للقيـــم يف كل 
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الحـاالت عالقـة محـددة بنمـط اإلنتـاج االجتامعـي. وإذا كانـت هناك عالقـة عضوية بـني القيم من 

ناحيـة ومنـط اإلنتـاج السـائد مـن ناحيـة أخـرى، فإننا نالحـظ أن هنـاك منظومات مـن القيم توجد 

يف ثقافـة املجتمـع خـارج أمنـاط اإلنتـاج أو هـي غـري مرتبطـة بهـا.  قـد يكـون مصـدر هـذه القيـم 

البيئيـة الخارجيـة والعامليـة للمجتمـع، حيـث نعيـش اآلن يف عـامل تسـبح فيـه الثقافـات بيـرس يف 

فضائـه، ومتتـزج مـع بعضهـا البعـض (٤٢).  يضـاف إىل ذلـك أن مثـة عنـرص ثقايف متدفق عـرب تاريخ 

املجتمـع يعـرب عـن املـوروث الثقـايف السـائد، وعىل هـذا النحو تصبـح العالقـة شـديدة التعقيد بني 

منظومـات قيـم الثقافـة مـن ناحيـة ومنـط اإلنتـاج من ناحيـة أخرى.

 مـن ذلـك يتأكـد لنـا أن القيم تشـغل مكانة محوريـة يف بناء املجتمع خـالل مرحلة التحول 

مـن خـالل ثـالث جوانـب أو حـاالت، يف الحالة األوىل وهـي الحالة املثاليـة، التي يقـدم فيها التحول 

منظومته القيمية ثم يتوىل إعادة تنشـئة البرش من خالل آلياته العديدة وفًقا لها، بحيث يسـتوعب 

البـرش هـذه القيـم، ومـن ثـم يصبحـوا هم القـوة الدافعـة للتحـول والحارسـة ملنجزاتـه. ويف الحالة 

الثانيـة يـأيت التحـول مبنظومتـه القيميـة، غري أنه ال ميتلك اآلليـات الفعالة لتنشـئة البرش وفق معاين 

هـذه املنظومـة.  ومـن ثـم تقع أحداث التحول ومنجزاته، غري أن البرش ليـس لديهم املعاين أو القيم 

التـي تربطهـم بهـذه اإلنجـازات، ومـن ثم يظـل التحـول ومنجزاته قامئـة كموضوعات لها مسـاحتها 

يف املـكان.  غـري أن معانيهـا مل تتسـلل إىل ذوات البـرش لتشـكل وعيهـم، الذي يدافعون اسـتناًدا إليه 

ضـد أي تهديـد لهـذه املنجـزات.  ويف الحالة الثالثة تقع أحداث التحـول مصحوبة مبنظومته القيمية 

لتتعايـش مـع املنظومـة الثقافيـة والقيميـة للمجتمـع الطبيعي الـذي كان قامئًا، يضـاف إىل ذلك أي 

منظومـات قيميـة أخـرى.  يف هـذه الحالة قد توجد منظومـة القيم التقليديـة أو الرتاثية يف مواجهة 

منظومـة القيـم الحديثـة، فإذا مل تسـتطع إحـدى املنظومات القيمية اسـتيعاب املنظومـات األخرى، 

أو عـىل األقـل ضبـط أدائهـا فـإن تعايـش هـذه املنظومـات يـؤدي إىل تخلـق حالـة شـبيهة بحالـة 

«األنومـي» (٤٣)، حيـث يضيـق البـرش ذرًعـا بتعـدد هـذه املنظومات وتناقـض معانيهـا، األمر الذي 

يضعـف تأثريهـا يف مجملـه. ومن ثم يدفـع إىل بروز األيديولوجيـات أو املنظومـات القيمية الفردية 
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واالنتهازيـة الخاصـة، التـي تشـكل املعـاين املوجهـة للسـلوك املحقـق للمصالـح الفرديـة. فتناقـض 

منظومـات القيـم يـؤدي إىل عـدم االلتزام القـوي بها جميًعا، ويف هـذا اإلطار فإن تالحـق التحوالت، 

ومـن ثـم تتابـع املنظومـات القيميـة عـىل املجتمع، مع عـدم توافر اآلليـات والوقت املالئم لتنشـئة 

البـرش وفـق لهـا، ومـن ثم اسـتيعابها، يـؤدي يف النهايـة إىل إحدى حـاالت «األنومي» كذلـك (٤٤).

 ويرتبـط املتغـري الثالـث بـأن أي تحـول اجتامعـي مـن الطبيعـي أن تتحمل تجسـيده قوى 

اجتامعيـة تكـون عـىل قناعـة مبتضمناتـه أو هـي صاحبـة مصلحة حقيقية فيـه، أو أنها قـوى رافضة 

لبنـاء املجتمـع السـابق عىل حـدوث التحول. بحيث تتوىل هـذه القوة االجتامعية تجسـيده والدفاع 

عنـه يف مواجهـة القـوى االجتامعيـة األخرى، التي قد يـرض التحول مبصالحها. وحتـى ميكن أن تكون 

للتحـول االجتامعـي قوتـه التـي تفرضـه، فإنهـا ينبغـي أن تكـون عـىل قناعـة بـه، ألنهـا قـد نشـئت 

عـىل مضامـني معانيـه، إضافـة إىل أن لهـا مصلحـة يف اسـتمرار التحول ورفـع معدالت إنجـازه. ومن 

شـأن ذلـك أن يـؤدي إىل ظهـور قـوى اجتامعية لهـا مصالحها املضـادة للتحول، ومن ثـم تصبح قوى 

رافضـة ومعوقـة لـه. يف هـذا اإلطـار يصبـح التحـول حقيقيًـا وبنائيًـا إذا كان يخـدم مصالـح القـوة 

الغالبـة، بينـام يصبـح مفروًضـا إذا كان لصالح رشيحـة أو أقلية محدودة، تفرضـه عنوة وضد مصالح 

اآلخريـن (٤٥). غـري أن قـوى التحـول قـد تنسـحب مـن دعم التحـول إذا واجـه التحول انتكاسـات، 

ومـن ثـم فلـم يحقـق مصالحهـا، خاصـة إذا مل تكـن قد نشـئت وفـق معانيـه.  أو أن إنجـاز التحول 

لـن يشـكل قيمـة مضافـة لهـا، غري أنـه إذا نجح التحـول فإنه يضم قـوى املجتمـع إىل نطاقه وتصبح 

معايـريه هـي املعايـري التي يحتكـم إليها.

 وإذا كانـت مواقـف القـوى االجتامعيـة تتبايـن من حيـث موقفها من التحـول االجتامعي، 

حيث نجد أن بعض هذه القوى تدعم التحول ألنه يحقق مصالحها ويتجسد وفق معانيها، بينام قد 

تقف قوى اجتامعية أخرى مضادة للتحول ألنه يرض مبصالحها، وال يتحقق وفق معانيها . بينام هناك 

قوى اجتامعية ثالثة مل يكتمل وعيها عىل ما يذهب ماركس قد تستفيد من التحوالت لكنها ال تدرك 
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معانيهـا، ومـن ثـم فربغـم أن التحـول يخدم مصالحهـا إال أنها قد تقـف موقًفا حياديًا مـن إنجازاته. 

عـىل هـذا النحـو فإننـا نجـد أن موقـف القـوى االجتامعيـة تجـاه التحـوالت املتتابعة، التـي وقعت 

يف النصـف الثـاين مـن القـرن العرشين، قد تتباين بحسـب اتسـاق التحـول ومضامينه مـع مصالحها 

ومعانيهـا. تأكيـًدا لذلـك فإننا نجد أننا إذا حاولنا استكشـاف موقف القـوى االجتامعية املختلفة من 

التحـوالت االجتامعيـة، فسـوف نجـد أن الطبقـة العليـا بخاصـة يف املجتمعـات املتخلفـة أو النامية، 

هـي األكـرث ارتباطًـا بالربجوازيـة العامليـة واألكرث تبنيـا ملنظومتها القيميـة.   فهي قد تتحـدث لغتها، 

وتتبنـى نوعيـة حياتهـا، ومـن ثـم نجـد أن املنظومـة القيميـة لهـذه الطبقـة غـري ملتزمـة مبنظومـة 

القيـم القوميـة، كـام أنهـا منفصلـة عن قيم املـوروث الثقايف والثقافـة التقليدية التي يشـكل الرتاكم 

التاريخـي والديـن قاعدتهـا (٤٦). وعـىل هذا النحو نجـد أن هذه القوى االجتامعيـة تتعاطف عادة 

مـع التحديـث، أو التحـول الـذي تقـوده منظومـة قيمية مـن خارج املجتمـع.  كام نجـد أن التزامها 

مبنظومـات القيـم الصـادرة عـن الخـارج، يتجـاوز التزاماتهـا مبنظومـة القيـم الوطنيـة أو القوميـة، 

بخاصـة منظومـات القيـم التـي تؤكد عىل مصالحهـا، أو التي تربطهـا بالربجوازية العامليـة، حليفتها.

 وتشـكل الطبقـة الدنيـا القـوة الثانيـة ذات العالقـة مبنظومـة القيـم التي تقـود التحول أو 

التحديـث الحـادث يف املجتمـع، أو حتـى تلـك املنظومـة التي تنتج عنـه.  وإذا كانـت الطبقة العليا 

موجهـة إىل الخـارج تسـتلهم قيمـه، فـإن الطبقـة الدنيـا نجدهـا منكفئـة إىل الداخـل حيـث معاناة 

الواقـع، ومـن ثـم فقيمهـا ورموزهـا تعـد معـاين عاريـة مـن املثـل.  ومـن املنطقـي أن تسـاعدها 

منظومتهـا القيميـة عـىل التكيـف مـع األوضاع الصعبـة التي تعيشـها، ومن ثم فقيمهـا ذات طبيعة 

آدائيـة عمليـة.  تضفـي املرشوعية عىل كل فعل أو سـلوك يسـاعدها عىل إشـباع حاجاتها األساسـية 

حتـى تتمكـن مـن البقـاء حية، بغض النظـر عن الطبيعة األخالقيـة أو غري األخالقيـة ملنظومة القيم، 

أو األفعـال والسـلوكيات، التـي توجـه بواسـطة منظومة القيم هـذه (٤٧).

مبنظومــة  العالقــة  ذات  الثالثــة  االجتامعيــة  القــوة  الوســطى  الطبقــة  وتشــكل   
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القيـم يف املجتمـع. وإذا كانـت الطبقـة العليا منفتحة عـىل منظومات القيم الخارجيـة بدرجة أعىل، 

وإذا كانـت الطبقـة الدنيـا تسـتند يف سـلوكياتها وأفعالهـا إىل منظومـة قيميـة ذات طبيعـة آدائيـة 

باألسـاس. فـإن الطبقـة الوسـطى تشـكل السـاحة االجتامعيـة التـي تتفاعـل يف إطارهـا منظومـات 

القيـم املتباينـة، مبـا يف ذلـك تلـك املنظومـات القيمية املرتبطـة بالقـوى االجتامعية األخـرى.  ونظرًا 

لضخامـة حجـم الطبقـة الوسـطى يف مراحـل االسـتقرار االجتامعـي، فإننـا نجـد أن تفاعـل القيـم 

املتطرفـة مـن كل أتجـاه عـىل أرضها ينتهـي إىل حالة من الوسـطية، التي تشـكل الطبيعـة األخالقية 

ملنظوماتهـا القيميـة. ومـن ثـم تصبـح قيمها هي املعـاين التي تتدفـق يف املجرى الرئيـيس للمجتمع، 

غـري أن هـذا النهـر لـه ضفـاف، ويف حالـة الصحـة والعافيـة االجتامعية فإننـا نجد أن معـاين الطبقة 

الوسـطى ومنظوماتهـا القيميـة هـي املسـيطرة والفاعلـة، لكونها تسـتوعب أفضل مـا يف املنظومات 

األخـرى مـن معـاين (٤٨).   غـري أنهـا يف فـرتات االنهيـار االجتامعـي – الـذي قـد ينتـج عـن تحوالت 

ذات طبيعـة سـلبية – تتجـه إىل تبنـي قيـم أي مـن القـوى التـي تقع عـىل ضفاف املجـرى الرئييس.   

فقـد تتعمـق – بسـبب ظـروف عديـدة – تبعيـة املجتمـع للخـارج، ومـن ثـم نجـد إن القيـم التـي 

تسـودها قيـم باهتـه وهشـه مأخوذة عن قيـم الطبقة العليا، كاألخـذ مبفردات الثقافة االسـتهالكية، 

أو التبعيـة الثقافيـة للخـارج إىل حـد االنفصـال عـن موروثهـا الثقـايف.  فـإذا اسـتمر تضمـن هـذه 

الهشاشـة يف منظومتهـا القيمـة، أو تـردت أوضاعهـا املعيشـية فإننـا نجـد أن منظومتهـا القيميـة، 

ذات الطبيعـة النضاليـة.  أو املؤكـدة عـىل قـدر مـن العـدل االجتامعـي، أو املسـتند إىل الحريـة 

واملسـاواة، أو تلـك التـي تؤكـد عـىل رضورة االرتبـاط باملـوروث الثقـايف تتـآكل.  ومـن ثـم تظهـر 

عـىل سـاحتها معـاين سـلبية مأخـوذة عـن املنظومـات القيميـة للطبقتـني أو القوتـني االجتامعيتـني 

األخرتـني مًعـا، فهـي قـد تتبنـى قيـاًم انتهازيـة لتحقيـق مصالحهـا – أسـوة بالطبقـة العليـا أحيانًـا 

– حتـى ولـو كان ذلـك عـىل حسـاب املجتمـع.  إضافـة إىل أنهـا  - إذا عاشـت حالـة أزمـة – فإننـا 

نجدهـا قـد تتبنـى قيـاًم مأخـوذة عـن ثقافـة الطبقـة الدنيـا، تسـاعدها يف التكيـف مـع واقعهـا 

املـرتدي، أو تسـقط يف هـذه الحالـة أسـرية سـلوكيات ذات طبيعـة أخالقيـة مختلفـة عـن مـا متليـه 
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منظومتهـا القيميـة. وذلـك يقـود بطبيعـة الحـال إىل ثقافـة وأوضـاع اجتامعيـة منهـارة يف املجتمع، 

لذلـك قيـل إنـه إذا انهـارت أخـالق الطبقـة الوسـطى انهـارت أخـالق املجتمـع، وإذا صلحـت قيمها 

انصلحـت أحـوال وتحوالت املجتمـع (٤٩).

رابعاً: مكانة القيم ىف بناء التحول االشرتاىك

ال نسـتطيع القـول أن التحـول االشـرتايك الـذي ميـز الفـرتة مـن ١٩٥٢ وحتـى ١٩٧٠ قـد بدا 

مـن فـراغ، فقـد وجـدت ارهاصاتـه يف ثالثـة مصـادر فرضـت حتميتـه وحـددت طبيعتـه، ويتمثـل 

املصـدر األول يف إرهاصـات هـذا التحـول عـىل املسـتوى الفكـري يف الكتابـات التي نـرشت يف الفرتة 

السـابقة عـىل ثـورة يوليـو ١٩٥٢.  والتـي قدمتهـا الجامعـات املاركسـية واالشـرتاكية، ومنهـا كتابات 

سـالمة مـوىس وغـريه مـن املفكريـن واإلصالحيـني، وهـي الكتابـات التـي متحـورت حـول مشـاريع 

عديـدة لإلصـالح الزراعـي، والتـي رفضـت جميعهـا من برملانـات قبل الثـورة. ويتمثل املصـدر الثاين 

يف الحاجـة البنائيـة إىل اإلصـالح، وهـي الحاجـة التـي فرضـت املطالبـة بتغيـريات جذريـة لتحقيـق 

العـدل االجتامعـي الـذي ينبغـي أن يراعـي يف توزيـع امللكيـة الزراعيـة، وكذلـك العدالـة يف توزيـع 

فـرص الحيـاة املختلفـة.  يضـاف إىل ذلـك املصـدر الثالـث، الـذي متثـل باألسـاس يف بـروز الكتلـة 

االشـرتاكية عـىل الصعيـد العاملـي، واالنجـازات القويـة التـي حققتهـا حينئذ عـىل الصعيـد التنموي، 

األمـر الـذي جعلهـا مصـدر إلهـام كثري من الثـورات وحركات االسـتقالل التـي تفجـرت حينئذ داخل 

نطـاق مجتمعـات العـامل الثالـث.  حيـث قدمـت الكتلـة االشـرتاكية ، باالضافـة إيل كونهـا النموذج، 

حاميـة لغالبيـة التجـارب االشـرتاكية يف هـذه املجتمعـات، مـام دفعها إىل بنـاء هذه التجـارب بنوع 

مـن الجسـارة ودون خـوف، وقـد كان املجتمـع املـرصي ضمـن هـذه املجتمعـات (٥٠).  وميكـن 

القـول بـأن التحـول االشـرتىك تضمـن مجموعـة من األبعـاد األساسـية التى منحـت التحـول طبيعته 

وخصائصـة، وهـى األبعـاد التـى نعـرض فيـام يـىل ألبرزها. 

البنائيـــة يف املرحلـــة االشـــرتاكية: برغـــم أن ثـــورة يوليـــو  التغـــريات  ١ – اتجـــاه 

١٩٥٢ مل تكـــن تســـتهدف التحـــول االشـــرتايك يف بدايـــة قيامهـــا، يؤكـــد ذلـــك مـــا جـــاء 

الـــذي أشـــار إىل  الدكتـــور عزيـــز صدقـــي أحـــد رمـــوز هـــذه املرحلـــة  عـــىل لســـان 
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أن مـرص تقـود تنميـة تسـري يف االتجـاه الرأسـاميل. كـام يؤكـد ذلـك أيًضـا أن النخبـة الثوريـة حينئذ 

أكـدت عـىل الشـعارات القوميـة التي دفعـت إىل الفضاء العـريب، حينئذ، مبفاهيـم العروبة والوحدة 

ورضورة رحيـل االسـتعامر مـن عـىل األرض العربيـة. غـري أنه قد بـرزت مجموعة من الظـروف التي 

دفعـت التحـول يف االتجـاه االشـرتايك، أبرزهـا حصـار القـوى الرأسـاملية للثـورة املرصيـة الوليـدة، 

وهـو الحصـار الـذي بلـغ ذروتـه بالعـدوان الثـاليث، إضافة إىل سـحب عرض متويل السـد العـايل، ثم 

املسـاهمة يف انهيـار الوحـدة املرصيـة السـورية (٥١).   األمـر الـذي دفـع النخبـة الثوريةالحاكمـة 

حينئـذ، إىل االندفـاع باتجـاه التحالـف مع القوى االشـرتاكية، ومـن ثم طرق أبواب التحول االشـرتايك 

مـع بداية السـتينيات.

 لقـد أخـذ هـذا التحـول يف البدايـة شـكل تصفيـة القـوى االجتامعيـة صاحبـة املصلحـة يف 

النظـام السـابق، وتبني السياسـات التـي تدعم مكانة الطبقة الوسـطى وتحقق مصالحهـا، باعتبارها 

القـوة األصيلـة صاحبـة املصلحـة يف هـذا التحـول. فقـد ناضلـت هـذه الطبقـة ملـا يزيـد عـىل ثالثة 

عقـود خلـت حتـى قام ابناؤها بالثورة، وآن لجيادها أن تسـرتيح وأن تتمتع ببعض مكاسـب النضال. 

يف بدايـة التحـول اتجهـت جامعـة الثـورة إىل التخلـص مـن طبقـة األعيـان الذيـن تحكمـوا يف مصري 

الوطـن خـالل السـنوات السـابقة (٥٢). ثـم بـدأت يف تقليص دورهم السـيايس بحرمانهـم من بعض 

الحقـوق السياسـية. ففـي سـبتمرب ١٩٥٢ بـدا التحول الكبـري لصالح الطبقة الوسـطى، وهـو التحول 

الـذي سـعى لتطويـر أوضـاع هـذه الطبقـة من كل اتجـاه. فقد صـدرت القوانـني املتتابعـة لإلصالح 

الزراعـي ابتـداء مـن قانون اإلصـالح الزراعي األول رقم ١٧٨ لسـنة ١٩٥٢ وحتى القانـون األخري رقم 

٥٠ لسـنة ١٩٦٩ الـذي وضـع حـد أقـىص مللكيـة األرض الزراعية للفرد بخمسـني فدانًـا(٥٣). وهو ما 

يعنـي أن هـذه القوانـني املتتابعـة هبطـت بالحـد األقـىص مللكيـة األرض الزراعية إىل خمسـني فدانًا 

هـو السـقف األعـىل مللكية الطبقة الوسـطى. األمر الذي يشـري إىل أن الثورة دفعـت بكبار املالك إىل 

الوقـوف إىل جانـب الجـدار األعـىل للطبقة الوسـطى، بحيث يدفعهـا قانون التوريث اإلسـالمي بعد 

أقـل مـن جيـل واحد إىل قلـب هذه الطبقة.  وبرغـم أن حكومة الثورة أكدت عىل أنها سـوف توزع 
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األرايض الزراعية املسـتوىل عليها عىل الفقراء، إال أن تأمل هذا التوزيع يكشـف أن الطبقة الوسـطى 

كانـت الفاعـل الذي اسـتوىل عـىل غالبيـة األرايض الزراعية التي تم االسـتيالء عليها. تأكيـًدا لذلك أن 

حكومـة الثـورة قـد اسـتولت بواسـطة قوانـني اإلصـالح الزراعـي املتتابعة عـىل نحـو ٩١٧٥٥٨ فدان 

حصلـت منهـا الطبقـة الوسـطى – التـي كانـت متتلـك فعـالً –  نحـو ٦١٤ ألـف فـدان مـن مسـاحة 

األرض التـي تـم توزيعهـا، بينـام مل تحصـل الطبقـة الدنيـا إال عـىل نحـو ٢١٤ ألف فـدان فقط، وهو 

مـا يعنـي أن النظام السـيايس نقـل غالبية الـرثوة لهـذه الطبقة (٥٤).

 وكـام قامـت الدولـة بتقليـص فاعليـة طبقة كبـار مـالك األرايض الزراعيـة يف الريف، قامت 

بقـص أجنحـة الطبقـة العليـا الحرضيـة حينئـذ، وإن حـدث ذلـك يف تاريـخ متأخر. ففي عـام ١٩٦٠ 

اتخـذت الدولـة مجموعـة مـن اإلجـراءات الحـادة التـي نقلـت مبقتضاها ملكيـة بنك مـرص والبنك 

األهـىل إىل الدولـة، وتـىل ذلـك نقـل التزامـات رشكات النقل إىل مؤسسـة النقـل العـام بالقاهرة، ثم 

إسـقاط التـزام رشكـة الـرتام البلجيكيـة، ثـم تأميـم اسـترياد األدويـة، ثـم تأميـم املصالـح البلجيكيـة 

ورشكـة مـرص الجديـدة ومجموعـة الـرشكات التابعـة لهـا، وحـرم اسـتثامر رأس املـال األجنبـي إال 

بقـرار جمهـوري.  ويف يوليـو ١٩٦١ صـدرت قوانـني التأميـم الثالثـة ١١٧، ١١٨، ١١٩ لسـنة ١٩٦١ 

فأممـت ٨٠ رشكـة تأميًنـا كامـالً، وأسـهمت الحكومـة يف ٨٣ رشكـة أخـرى.  ونـص القانـون رقـم 

١١٩ عـىل أن ال يزيـد مـا ميلكـه الفـرد عـىل عـرشة آالف جنيـه يف رأسـامل كل مـن ١٤٥ رشكـة 

متنوعـة، ويف عـام ١٩٦٢ أُنشـئت املؤسسـة العامـة للمخابـز واملطاحـن ومضـارب األرز.   ثـم شـهد 

عـام ١٩٦٣ سلسـلة مـن التأميـامت، فأُممـت جميع منشـآت تصدير القطـن و١٤ رشكـة أدوية، وتم 

سـحب تراخيـص ٤٠ مصنًعـا ومعمـالً للـدواء.  وأُممـت ٨ رشكات للمقـاوالت البحريـة و املالحـة 

يف أغسـطس ١٩٦٣، ثـم تـم تأميـم ٣٢٨ رشكـة تأميـاًم كامـالً. ويف مـارس ١٩٦٤ أسـتكمل القطـاع 

العـام صورتـه حينئـذ، بإجـراءات هامـة منهـا تأميـم رشكات املقـاوالت املوجـودة بالقطـاع العـام 

تأميـاًم كامـالً، وتأميـم رشكـة شـل وأبـار الزيـوت وتأميـم رشكـة التجـارة الخارجيـة تأميـاًم كامـالً. 

ومصـادرة كل مـا زاد عـىل ٣٩ ألـف جنيـه مـن ثـروة كل من وضع تحت الحراسـة، وقـرص التعويض 
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عـىل التأميـم عـىل ١٥٠٠٠٠ جنيـه للفـرد، وإلغـاء التعويـض عـن األراض التـي تـم االسـتيالء عليهـا 

مبوجـب قانـون اإلصـالح الزراعـي (٥٥).

 وإىل جانـب قيـام الدولـة بتأكيـد التحـول يف السـياقات الريفيـة والحرضيـة، فإنهـا رأت أن 

التنميـة الحقيقيـة ينبغـي أن تتجـه إىل بنـاء القطاع الصناعـي القوي. القادر عىل توفـري فرص العمل 

مـن ناحيـة، وتوفـري السـلع الرضورية إلشـباع حاجات السـوق القوميـة وتصدير الفائـض إىل الخارج 

مـن ناحيـة ثانيـة. باإلضافـة إىل ذلـك فقـد توجهـت التنميـة الصناعيـة لتشـبع احتياجـات الطبقـة 

الوسـطى كذلـك. وعـىل سـبيل املثـال نجـد إن سياسـة إحـالل الـواردات باعتبارهـا السياسـة التـي 

تسـتهدف تصنيـع السـلع املعمـرة التـي تحتاجهـا هذه الطبقة وتشـبع منط اسـتهالكها (كالسـيارات 

الصغـرية، والثالجـات، والغسـاالت، والتلفزيـون، والراديـو) حيـث أُنفـق عـىل هـذه الصناعـات يف 

الخطـة الخمسـية األوىل التـي بـدأت عام ١٩٥٦ نحو ٤٩٪ مـن امليزانية املرصـودة للتنمية الصناعية.  

بينـام مل تنـل الصناعـات الرأسـاملية الثقيلـة سـوى ٨٪. وهـو مـا يعنـي أن التحـول االجتامعي الذي 

تحقق يف هذه املرحلة كان يتسـهدف إشـباع طموحات الطبقة الوسـطى وإعطاء األولوية لحاجاتها 

االسـتهالكية. يؤكـد ذلـك مـا رصح بـه الدكتـور عـادل جزاريـن أحـد رمـوز الصناعة يف هـذه املرحلة 

بـأن «رشكتـه (رشكـة النـرص للسـيارات) بدأت تحقق خسـائر والسـبب األسـعار. فأسـعار السـيارات 

مل تتحـرك منـذ خمـس سـنوات.   بينـام أسـعارها يف العـامل كلـه قـد تحركـت بسـبب زيـادة األجـور 

وزيـادة تكاليـف مكونـات اإلنتـاج، والرشكـة تسـتورد مكونـات اإلنتـاج بأسـعار مرتفعـة، ويف نفـس 

الوقـت هـي ممنوعـة مـن رفع السـعر.  ثم تسـاءل، هل السـيارة رغيـف عيش أو صفيحـة زيت أو 

كسـتور شـعبي فـال ترتفـع أسـعارها بـل تدعم من قبـل الدولـة»(٥٦).

٢ – الطبقة الوسطى هدف التحول وقوته: ال شك أن للطبقة الوسطي عالقة عضوية بالتحول 

االجتامعي التي قادته نخبة ثورة يوليو ١٩٥٢، ويرجع ذلك إىل أنها الطبقة التي قادت النضال التاريخي 

عىل مدى عقود عدة سـابقة ،حتى متكن أبناؤها من القيام بالثورة. فقد بدأ النضال التاريخي الذي 

قادتـه هـذه الطبقـة باتجـاه التحديـث واالسـتقالل، منـذ بداية تشـكلها الجنيني يف عهـد وإىل مرص 
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محمـد عـىل باشـا من عنـارص عديدة، تجمعـت وتضافـرت تاريخيًا حتى تشـكلت البنية املتامسـكة 

لهـذه الطبقـة.  التـي تشـكلت يف البدايـة مـن عنـارص املبعوثـني، الذين بعـث بهم محمد عىل باشـا 

بعـد توليـه الحكـم ليأتـوه بالعلـم الحديـث مـن أوروبا،إضافة إىل رشيحـة كبرية من التجـار، وبعض 

أصحـاب املهـن، إىل جانـب بعـض مـالك األرايض مـن العمـد واملشـايخ امللتزمـني. واسـتمرت هـذه 

العنـارص يف التزايـد أو التكاثـر وتشـابكت عالقاتهـا الداخليـة وإتجهـت إىل التكثـف إىل أن شـكلت 

تجمـع الطبقـة الوسـطى. وقـد سـاعد عـىل منـو هـذه الطبقـة توفـر خريجـي النظـام التعليمـي يف 

عـرص االحتـالل الربيطـاين ملـرص، إضافـة إىل خريجـي «الجامـع األزهـر» حينئـذ، الذيـن انضمـوا إىل 

بنـاء البريوقراطيـة الحكوميـة (٥٧).  ومـن ثـم فقد شـكلوا أحـد مصادر تشـكل هذه الطبقـة، األمر 

الـذي أدى إىل منوهـا بصـورة متزايـدة ومتسـارعة مـام سـاعد عـىل اكتـامل قوامهـا نسـبيًا.  وحينـام 

انفجـرت ثـورة ١٩١٩ لعبـت هـذه الطبقـة دوًرا بـارزًا فيهـا، ثـم إسـتمرت تلعـب دوًرا نضاليًا خالل 

عقـد العرشينـات يف مواجهـة ثقافـة التغريـب مـن خـالل ظهـور الجامعات التـي تدافع عـن الدين 

واملـوروث الثقـايف وهـو الـدور الـذي تصاعـد حتـى بلـغ قمته بنشـأة جامعـة «اإلخوان املسـلمني» 

بزعامة الشـيخ «حسـن البنا» كمرشـدها يف نهاية العرشينيات وجامعة «شـباب محمد» يف النصف 

األول مـن الثالثينيـات (٥٨).

الثالثينـات واألربعينـات وسـعت الطبقـة الوسـطى مـن نطـاق نضالهـا   وخـالل عقـدي 

التـي  االقتصاديـة،  والـرشكات  املعامـل  بعـض  إطـاره  يف  أسسـت  االقتصـادي،  الصعيـد  عـىل 

تصاعـدت حتـى أسـس االقتصـادي املـرصي الشـهري «طلعـت حـرب» بنـك مـرص. وقـد سـاعدت 

النمـو  الخارجـي عـىل تحقـق هـذا  بالعـامل  االتصـال  الثانيـة وصعوبـة  العامليـة  الحـرب  سـنوات 

سـاعدت  حيـث  العسـكري.   املجـال  إىل  ليتجـه  الطبقـة  هـذه  منـو  اتسـع  بحيـث  االقتصـادي، 

أبنـاء  مـن  بعـض  التحـاق  وتسـهيل  املـرصي،  الجيـش  بنـاء  يف  التوسـع  عـىل   ١٩٣٦ معاهـدة 

الصعيـد  عـىل  نضاليًـا  دوًرا  تلعـب  الطبقـة  هـذه  بـدأت  ثـم  فيـه.  كضبـاط  الوسـطى  الطبقـة 

الوطنـي، يسـعى لتحقيـق حلـول إصالحيـة ملسـائل اجتامعيـة عديـدة، طالبـت بهـا الجامعـات 

األيديولوجيـة املختلفـة املوجـودة حينئـذ عـىل السـاحة السياسـية واالجتامعيـة والتـي ضمتها هذه 
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الطبقـة. إىل جانـب ذلـك بـدأ أبنـاء هـذه الطبقـة يعقـدون تحالفـات مـع الطبقـة العاملـة لقيـادة 

النضـال الوطنـي، الـذي تصاعـد يف وتريتـه وتـآزر يف أفعالـه حتـى قـام أبنـاء هـذه الطبقـة الضبـاط 

بثـورة ٢٣ يوليـو ١٩٥٢. وبذلـك أصبحـت الثـورة تتويًجا لذروة نضال وسـعي تاريخـي متتابع، حقق 

أهدافـه ونتائجـه بقيـام الثـورة. وإذا كانـت النخبـة التـي قامـت بالثـورة تنتمـي إىل مختلف رشائح 

الطبقـة الوسـطى ابتـداء مـن أدناهـا التـي لهـا متـاس مـع الطبقة الدنيـا، وحتـى أعالها التي تشـبه 

يف نوعيـة حياتهـا نوعيـة حيـاة الطبقـة العليـا.  فـإن جـامل عبـد النـارص، الزعيـم الحقيقـي لهـذه 

الثـورة، كان ينتمـي إىل مكانـة القلـب فيهـا، والـذي ظل حتـى بعد توليه لرئاسـة مرص يقـود نوعية 

حيـاة هـذه الطبقـة.  ألنـه كان شـديد اإلخـالص لهـا.  مـؤرش ذلك مـا يرويه األسـتاذ محمد حسـنني 

هيـكل عـن حيـاة الرجل بدًءا مـن التعامل مع زوجتـه «تحية»، ومـروًرا باملأكوالت التـي يفضلونها، 

الجـنب والخبـز الجـاف وانتهـاًءا بتفاخره مبهنه أبيـه البسـيطة (٥٩).  وبنجاح الثورة رشعـت زعامتها 

يف القيـام بسلسـلة مـن التغـريات املتتابعـة، والتـي وقعـت أحيانًا يف ظـروف مواتيه وأحيانًـا يف بيئة 

معاكسـة، وحتـى متكنـت يف النهايـة مـن تأسـيس تحـول شـامل وكبـري عـىل أرض مـرص، اسـتغرق 

تقريبًـا عقديـن مـن الزمـان وكانـت له أبعـاده العديـدة وآثـاره الواضحة.

 باإلضافــة إىل ذلــك فقــد تضمنــت القــرارات املؤسســة للتحــول يف هــذه املرحلــة مجموعــة 

ــة.  ــاء هــذه الطبق ــة ألبن ــات املختلف ــري الخدم ــي اســتهدفت توف ــة الت ــن السياســات االجتامعي م

ــن  ــني م ــغيل الخريج ــة، وتش ــات االجتامعي ــة التأمين ــيع مظل ــكان وتوس ــة والس ــات الصح كخدم

ــواب  ــح األب ــة إىل فت ــات. إضاف ــن طــالب الجامع ــا٨٥٪ م ــي ينتمــي إليه ــة، الت ــاء هــذه الطبق أبن

ــذي  ــر ال ــة، األم ــة الحكومي ــز البريوقراطي ــة لتشــغل أعــىل املراك ــاء هــذه الطبق ــام أبن واســعة أم

فتــح أمامهــا املجــال للســيطرة عــىل الجهــاز الحكومــي.  وهــو الجهــاز الــذي تــوىل تحقيــق أهــداف 

ــداف.  ــذه األه ــيد ه ــوىل تجس ــي تت ــات الت ــيس السياس ــة، وتأس ــة االقتصادي ــة االجتامعي التنمي

ــطى يف  ــة الوس ــغلها الطبق ــي تش ــاحة الت ــيع املس ــىل توس ــراءات ع ــذه اإلج ــاعدت ه ــد س ولق

ــة  ــدى الطبق ــة ل ــرثوة املتبقي ــم ال ــص حج ــة األوىل تقل ــني. الناحي ــن ناحيت ــع م ــة املجتم خريط
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العليـا، مـام أدى بعـد فـرتة وجيـزة إىل سـقوطها خـالل الجيـل الثـاين مبـارشة إىل نطـاق الطبقـة 

الوسـطى. ومـن ناحيـة ثانيـة فقـد تسـلق أبنـاء الطبقة الوسـطى خـالل هـذه الفـرتة إىل إدارة هذه 

املؤسسـات مـن خـالل تعيينهم يف وظائـف إدارتها، بحيـث تحولت الرشكات املؤممة إىل مؤسسـات 

تشـكل نطاقًـا لتوفـري فـرص العمـل، التـي يشـغلها أبنـاء الطبقـة الوسـطى الذيـن تخرجـوا مـن 

الجامعـات (٦٠)، والذيـن يتولـون إدارتها لحسـاب الدولـة يف مقابل الحصول عـىل رواتب ومكافآت 

لقـاء إدارتهـا إىل جانـب الحصـول عـىل نسـبة مـن أرباحها.

 وقـد دفعـت هـذه الظـروف املواتيـة للطبقـة الوسـطى – التـي يرستهـا النخبـة السياسـية 

– إىل انطـالق أبنـاء الطبقـة الوسـطى يف موجـات عاليـة ومتتاليـة مـن الحـراك االجتامعـي. ابتـداء 

بالحـراك األفقـي بالهجـرة مـن القريـة إىل املدينـة، حيث اسـتقبلت السـياقات الحرضيـة بعد ١٩٥٢ 

أعـداًدا كبـرية مـن املهاجريـن، إضافـة إىل الحـراك مـن خـالل التعليـم بسـبب التوسـع يف التعليـم 

الـذي أصبـح مجانيًـا يف كل مراحلـه وحتى املرحلة الجامعيـة. إىل جانب إجراءات التأميم والحراسـة 

واإلرساع بالتنميـة الصناعيـة والزراعيـة، ومنـو املؤسسـة العسـكرية وتزايـد امتيازاتهـا، وكذلـك منـو 

البريوقراطيـة املرصيـة بسـبب اتسـاع مسـاحة تدخـل الدولـة يف الحيـاة االجتامعيـة والسياسـية، 

والتـزام الدولـة بتعيـني الخريجـني (٦١). وهـو مـا يعنـي أن املـرشوع االجتامعـي لثـورة يوليـو، أو 

الـذي عـربت عنـه النارصيـة ظـل هـو املـرشوع الـذي يعمـل لصالـح الطبقـة الوسـطى، ويسـعى 

إىل تطويـر قدراتهـا وإشـباع احتياجاتهـا.  اعتقـاًدا منهـا أنهـا القـوة ذات التاريـخ النضـايل املـرشف 

ومـن حقهـا أن تحصـل عـىل بعـض الكعكـة التـي ناضلـت لصناعتهـا وصونهـا، ثـم أنهـا القـوة التي 

ميكـن أن يعتمـد عليهـا النظـام السـيايس يف تأسـيس مرشوعاتـه التنمويـة. ويف حراسـة منجزاتـه 

وأيًضـا يف رصاعـه مـع الربجوازيـة العامليـة واملحليـة، ومـن ثـم فهـي القـوة الصانعـة للتحـول وهي 

غايتـه كذلـك. وقـد ظلـت العالقـة دافئـة بـني النخبـة الثوريـة والطبقـة الوسـطى، إال مـن بعـض 

األحـداث التـي عارصتهـا هـذه الطبقـة السياسـية  وحاولـت الحفـاظ عـىل وسـطيتها األيديولوجيـة 

واألخالقيـة.  كرفـض األنظمـة السياسـية لتطـرف بعـض الجامعـات األيديولوجيـة التـي ضمنـت 



٢٥٥ تحوالت الثقافة ومنظومة القيم عرب نصف قرن

اإلخـوان املسـلمني التـى عبثـت بالديـن تـارة، وجامعـة الشـيوعيني التـى حاولـت النظـام السـيايس 

واملجتمـع إىل تبنـى املنطـق الشـيوعى تـارة أخـرى. برغـم كونهـم مـن أبناء هـذه الطبقـة، ومن ثم 

فقـد رفـض التطـرف محاولـة إصـالح إعوجاجهـم مـن قبـل إخوانهـم الذيـن ينتمـون لـذات الطبقة 

والذيـن سـيطروا عـىل األجهـزة األمنية.

 وحينـام وقعـت هزميـة يونيـه ١٩٦٧، وهـي النقطة التي شـكلت بداية نهاية هـذا التحول، 

خـاب أمـل أبنـاء هـذه الطبقـة يف نظامهـا وتحوالتهـا السياسـية، وخرجـت يف أول احتجاجاتهـا مـن 

خـالل مظاهـرات الطـالب عـام ١٩٦٨، وهـم أبنـاء هـذه الطبقـة.  وحينام قـرر عبد النـارص الرحيل 

اسـتبقته هـذه الطبقـة خوفًـا عـىل مكاسـبها، وحفاظًا عىل االسـتقالل الوطنـي التي ناضلـت تاريًخا 

مـن أجلـه.  ومل يجـد عبـد النـارص مـن يسـاعده يف تحريـر الـرتاب الوطنـي سـوى تجنيـد حملـة 

املؤهـالت العليـا واملتوسـطة يف عمليـة بنـاء الجيـش املـرصي، وكانـوا يف غالبهـم من األبنـاء املنتمني 

لهـذه الطبقـة (٦٢). «لقـد ارتبطـت هـذه الطبقـة عضويًـا بالدولـة، وبـكل األثـار التـي ترتبت عىل 

ذلـك مـن والء غـري محـدود لعبـد النـارص، كرمـز أمـني لهـا، وإخـالص أمـني لـكل مـا ميثلـه.  األمـر 

الـذي أضعـف فاعليتهـا السياسـية ألنهـا مل تحـاول تقييـم سياسـاته وتوجيـه النقـد إليـه، أو هـي 

قـد خشـيت مامرسـة هـذا النقـد حفاظـا عـىل مكانتهـا. تأكيـد لذلـك أنه حينـام رضب عبـد النارص 

التعدديـة السياسـية والحزبيـة وأحـل محلهـا الحـزب الواحد، تنازلت هـذه الطبقة عـن حريتها من 

ناحيـة لالحتفـاظ مبكاسـبها، خضوًعـا لشـعار «رغيـف الخـرب قبـل تذكـرة االنتخابات».  ومـن ناحية 

ثانيـة فقـد سـعدت هـذه الطبقـة «بكاريزمـا» الزعيم وانتشـت بسياسـته التحريرية التـي دغدغت 

مشـاعرها الوطنيـة، مـام دفـع بعـض أبنائهـا إىل البقـاء يف مقاعـد املتفرجـني.  بينـام اندفـع البعـض 

اآلخـر للتعـاون االنتهـازي مـع الدولـة رافًعـا شـعاراتها، وليكونـوا يف ذلـك قيـارصة أكرث مـن القيرص 

ذاتـه، عـىل حـني أدرك البعض الثالـث أن تجربة التحول توشـك عىل األفول.  «فالحـوت قادم» لكننا 

ال نعـرف مـن أيـن يـأيت، كام أشـار إىل ذلك الكاتب الكبري نجيـب محفوظ يف قصته ثرثـرة عىل النيل 

(٦٣).   وقـد أىت الحـوت فعـالً، ومـن مصـادر عديـدة، فالتهـم التجربـة التـي اختلطت فيها شـفافية 

الزعيـم بتـرشذم الطبقـة التي عمـل لها.
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٣- منظومـة القيـم املوجهة للتغريات البنائية: عىل نحو مـا أرشت تلعب الثقافة ومنظومات 

القيـم دوًرا محوريًـا يف تنظيـم التفاعـل االجتامعـي يف املجتمـع. حيـث تشـكل القيـم اإلطـار الـذي 

يربـط أفـراد املجتمـع ببعضهـم البعـض.  وإذا كان األفـراد متباينـون بطبيعتهـم فإنهم ليك يشـكلوا 

مجتمًعـا فإنـه مـن الـرضوري اتفاقهـم حـول منظومـة قيميـه محـددة، وهـي القيـم التـى تشـكل 

مرجعيـة عقدهـم االجتامعـي لتأسـيس املجتمـع.  ومـن ثـم فانهيـار قيـم املجتمع أو حتـى ضعفها 

سـوف يعنـي ارتـداد البـرش إىل مصالحهـم الفردية، وقيمهـم الفردية التي تربر هـذه املصالح، إضافة 

إىل رشور وانحرافـات كثـرية تظهـر عـىل سـاحة املجتمـع، وتعد مؤًرشا عـىل انهيار منظومتـه القيمية 

التـي تعـد بدورهـا مقدمـة النهيـاره (٦٤).  وإذا كان مـن الطبيعـي أن يكـون لكل تحـول منظومته 

القيميـة التـي تحـدد اتجاهـه وتدفـع حركتـه وتنظم التفاعـل الحادث بني عنـارصه.  فإننـا إذا تأملنا 

املشـهد الثقـايف يف الفـرتة مـن ١٩٥٢ حتى ١٩٧٠ فسـوف نجـد بداية أن املجتمع املـرصي دخل عقد 

الخمسـينيات وهـو ميتلـك منظومـة قيميـة غـري متامسـكة، تشـكل املرجعيـة األساسـية، للمجتمـع، 

بحيـث إننـا إذا تأملنـا هـذه املنظومـة فسـوف نجـد أنها تضـم أربعة عنارص أساسـية.

أ – ويتمثـل العنـرص األول يف الـرتاث الدينـي القـوي الـذي ترسـب عـىل طبقـات يف بنيـة 

الشـخصية املرصيـة، حيـث يشـكل الـرتاث الدينـي الفرعـوين الطبقـة األوىل التـي شـكلت الطاقـة 

الدافعـة لبنـاء هذه الحضـارة ذات القاعدة الدينية الواضحة. وبرغم تنـوع الدين يف حقب الحضارة 

الفرعونيـة املتتابعـة إال أنهـا اشـرتكت يف التأكيد عىل الدين باعتباره عنًرصا قاعديًا يف بنية الشـخصية 

والحضـارة املرصيـة. وتشـكل الديانة القبطية االطبقة الثانية التي شـكلت مزًجا رائًعا بني املسـيحية 

والطبيعـة املرصيـة أو متصـري املسـيحية، ومـن ثـم فقـد شـكلت املسـيحية امتـداًدا للـرتاث الدينـي 

الذي تجدد بتسـامح املسـيحية.  ثم جاء اإلسـالم ليشـكل طبقة ثالثة تضيف إىل التسـامح املسـيحي 

يف مثاليتـه، عقالنيـة وتوازنًـا يف التفاعـل وواقعيـة. وبرغم أنها طبقـات دينية متعـددة إال أنها تدعم 

روًحـا واحـدة هـي روح التديـن. ذلـك أن املشـاهد الدينيـة واحـدة برغـم التنـوع فمقابـر الفراعنة 
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واملوميـات وهامـات أجراس الكنائش ومآذن املسـاجد متشـابهة.  صور «العـذراء» ومعلقات «آيات 

القـرآن» تثـري كلهـا يف النفـس ذات العواطـف الدينيـة (٦٥)، مـن هنا شـكلت القيم الدينيـة قاعدة 

للثقافـة املرصيـة، فالحـالل والحـرام الدينـي هـو أسـاس الصـواب والخطـأ الثقـايف. وأصبـح الـرتاث 

الدينـي هـو دامئًـا املرجعيـة التـي يقـاس بالنظـر إليهـا قبـول أو رفـض أي منظومـات قيميـة أخرى.  

فالديـن متجـذر يف التاريـخ، والديـن أيًضـا متدفـق يف املعـارصة ألن النسـبة الغالبـة مـن السـكان 

متدنيـة باألسـاس. لذلـك أصبـح الديـن آليـة مـن آليـات النضـال كـام هـو آلية مـن آليـات التكيف، 

وكذلـك آليـة مـن آليـات الدفـع باتجاه العمـل واإلنتاج،  كام هو آليـة من آليات االسـتمتاع بالحياة. 

ولقـد تضافـرت منظومـة القيـم العربيـة مـع املنظومـات الدينيـة، فاللغـة العربيـة هي لغـة القرآن 

حتـى املسـيحيون يتحدثـون ذات اللغـة، ومـن خـالل اللغـة ترسبـت ثقافـة القبيلـة العربيـة التـي 

تتناقـض بعـض قيمهـا مـع بعـض القيـم الدينيـة اإلسـالمية وإن شـكلت القيـم الدينيـة املرجعيـة 

األساسـية، بحيـث نجدهـا قـد لعبـت دوًرا يف النضـال مـن أجـل الحصول عـىل االسـتقالل (٦٦).

ب – وقـد شـكلت منظومـة القيـم الليرباليـة التي جاءت مع املسـتعمر املنظومـة الثانية يف 

يف بنـاء القيـم لهـذه املرحلـة، وبرغـم أن هـذه القيـم لعبـت دوًرا أساسـيًا يف التطـور الغـريب إال أنها 

عندمـا انتقلـت إلينـا شـوهت واختزلت.  فقـد فهمت الليرباليـة يف بعض الدوائر االرسـتقراطية عىل 

أنهـا تحـرر نسـبي مـن منظومـة القيـم واألخـالق. وحينـام مورسـت عـىل الصعيـد السـيايس أقترص 

تداولهـا بـني األحـزاب التـي تتشـكل مـن النخبـة، ومن ثـم فقد اسـتبعدت مشـاركة الجامهـري التي 

غرقـت يف لجـة األميـة، ثـم كيـف تكـون قيـم ليرباليـة يف ظـل وجـود قهـر اسـتعامري؟!!.  وألنهـا 

كانـت ليرباليـة هشـة فقـد كان مـن السـهل رضبهـا، أوالً ألن القيـم التـي عرفـت بهـا عـىل الصعيـد 

القومـي كانـت مضـادة ملنظومـة القيـم العربيـة والدينيـة، وهـذا أضعفهـا من أسـفل.  وثانيًـا ألنها 

كانـت ثقافـة وأيديولوجيـا املسـتعمر والطبقـة األرسـتقراطية التـي تعاملت معه. بحيـث أنه حينام 

خـرج االسـتعامر، وحينـام قلمـت أظافـر أو قصـت أجنحـة الطبقـة األرسـتقراطية فيـام بعـد ١٩٥٢ 

انسـحبت هـذه املنظومـة القيميـة مـن الواقـع املـرصي، برغـم أنهـا قـد حققـت بعـض اإلنجـازات 
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ــأن  ــول ب ــن الق ــث ميك ــن (٦٧). بحي ــرن العرشي ــن الق ــات م ــات واألبعيني ــة يف الثالثيني االقتصادي

انســحاب القيــم الليرباليــة تضافــر، فيــام بعــد ١٩٥٢، مــع إجبــار الطبقــة العليــا املرصيــة واألجنبيــة 

عــىل االنســحاب مــن عــىل املــرسح القومــي. وبرغــم انســحاب قواعــد هــذه املنظومــة القيميــة 

مــن عــىل الســاحة، فقــد بقيــت بعــض عواطفهــا ومفرداتهــا القيميــة يف الفضــاء العــام للمجتمــع.

جــ - وقـد شـكلت منظومـة القيـم االشـرتاكية املنظومـة القيميـة الثالثـة التـي اتسـعت 

مسـاحتها تدريجيًـا فيـام بعـد ١٩٥٢.  حقيقـة أن الحديـث عـن االشـرتاكية قالـت بـه بعـض أفـراد 

نخبة الثالثينيات واألربعينيات كاملفكر االشـرتايك «سـالمة موىس» وجامعة «املاركسـيني االشـرتاكيني» 

الذيـن قدمـوا مرشوعـات لإلصـالح الزراعـي واالجتامعـي قبل الثـورة. غري أنه بسـبب انتـامء غالبية 

أعضـاء النخبـة الثوريـة إىل النصـف األدىن مـن الطبقـة الوسـطى فـإن عواطفهـم كانـت اشـرتاكية 

باألسـاس، ومـن ثـم فقـد كانـوا يف إصالحاتهـم الواقعيـة ملهمـني بهـذه العواطـف. وحينـام رضبـت 

تجربـة الوحـدة العربية األوىل بواسـطة القـوى الليربالية، العامليـة والقوى املتحالفـة معها، فإنه كان 

مـن الطبيعـي أن تندفـع النخبـة الثوريـة – كـرد فعـل – إىل مزيـد من االسـتغراق يف تبنـي منظومة 

القيـم االشـرتاكية باعتبارهـا منظومـة قيميـة مضـادة للقيـم الليرباليـة (٦٨). إرتباطـا بذلـك أجهـد 

املثقفـون واملنظـرون أنفسـهم يف هـذه الفـرتة، يف البحـث عـن رابطـة عضويـة بـني منظومـة القيم 

اإلسـالمية واملسـيحية العربيـة – كمنظومـة مرجعية – وبني القيم االشـرتاكية. ويف هـذا اإلطار برزت 

دعـاوى وشـعارات كثـرية تؤكـد عىل هذه العالقة «كاشـرتاكية اإلسـالم» و «االشـرتاكيون أنت إمامهم 

لـوال دعـاوى القـوم والغلـواء» ويقصـد سـيدنا محمـد (عليـه الصـالة والسـالم).  والقول بـأن الناس 

رشكاء يف ثالثـة املـاء والـكأل والنـار، وكـرث الحديث عـن «أبا ذر الغفـاري» كصحايب فقـري اعترب مبرشأ 

أسـبق باالشـرتاكية، ويف ذات الوقـت بـرزت قيـادات اشـرتاكية ذاع صيتهـا خـالل هـذه الفـرتة مثـل 

«سـالمة موىس وميشـيل عفلـق» (٦٩).

املجــال  يف  االشــرتاكية  التوجهــات  ظــل  يف  كثــرية  إنجــازات  تحققــت  وقــد   

وبخاصــة  املجتمــع  أغلبيــة  منهــا  اســتفادت  الخدمــات،  ومجــال  والصناعــي  الزراعــي 
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الطبقـة الوسـطى والدنيـا.  ومل ترفضهـا منظومـة القيم العربية وال الدينية، ألنها تسـعى إىل تأسـيس 

نوعيـة حيـاة إن مل يباركهـا الديـن فهـو ال يرفضهـا. غري أن هـذه املنظومـة القيميـة أو األيديولوجية 

فتحـت املجتمـع عـىل قيـم ترسبـت إىل داخلـه مـن خـالل اإلعـالم واملـرسح والصحافـة، فأوهنـت 

بعـض القيـم األخالقيـة املنحـدرة إلينـا مـن الـرتاث. كـام أضعفـت أو مل تـوْل اهتامًمـا كافيًـا آلليات 

التنشـئة وفـق القيـم العربيـة وكذلـك قيم الـرتاث الدينـي، ونتيجة لذلك بـدأت هذه القيـم ترتاجع 

. يضـاف إىل ذلـك أن التعليـم يف مراحلـه املتتابعـة قلـص املضامـني الدينية التي كانت تشـارك  قليـالً

يف تنشـئة األبنـاء وفـق القيـم الدينيـة والرتاثيـة.  إىل جانب ذلك لعبـت تكنولوجيا اإلعـالم الحديث 

دورهـا يف التنشـئة وفـق قيـم غـري دينيـة، األمـر الـذي أدى يف النهايـة إىل تقليـص منابـع التنشـئة 

حسـب قيـم الـرتاث، دينيًـا كان أم عربيًـا، وهـو مـا أضعـف تأثري منظومـة القيـم الرتاثية نسـبيًا. يف 

مقابـل ذلـك ورغـم التأكيـد عـىل أيديولوجيـا التنميـة االشـرتاكية، وبرغـم االنجـازات الواقعيـة التي 

تحققت يف واقع املجتمع تجسـيًدا للشـعارات االشـرتاكية، فإن القيم املتضمنة يف هذه األيديولوجيا 

مل تؤسـس حينئـذ مؤسسـات اجتامعيـة تتـوىل تنشـئة البرش وفًقا لقيمها. اللهم إال مؤسسـات هشـة 

كالتنظيـم االشـرتايك الوحيـد الذي امتطـى صهوته االنتهازيون مـن أبناء الطبقة الوسـطى، إضافة إىل 

بعـض املعاهـد التـي تولـت تدريب بعض الشـباب عىل بعض الشـعارات االشـرتاكية دون اسـتيعاب 

القيـم الكامنـة وراءهـا، واسـتبعدت الجامهـري برتاثها من التنشـئة وفـق القيم االشـرتاكية(٧٠).

د – بـروز منظومـة القيـم االنتهازيـة كجـزء مـن أخـالق الطبقـة الوسـطى، أذ أنـه نتيجـة 

للتحـوالت االجتامعيـة التـى تحققـت خـالل مرحلـة التحـول االشـرتاىك، أتجهـت الطبقـة الوسـطى 

إىل الحـراك االجتامعـي مـن خـالل قنواتـه العديـدة، وأبرزهـا التعليـم. ومـن ثـم فقـد كان مـن 

التـي  التخـيل عـن أخالقهـا  الوسـطى يف  الطبقـة  تبـدأ بعـض رشائـح  أن  لذلـك  نتيجـة  املنطقـي 

عرفـت بهـا ألسـباب عديـدة. مـن هـذه األسـباب أن اإلنسـان يف حراكـه االجتامعـي، يسـتوعب 

توجهـات ثقافيـة وقيميـة مرنـه فيـام يتعلـق بالقيـم حسـبام عـامل االجتـامع بيـرتم رسوكـني. فهـو 

يتحـرك عـرب سـياقات اجتامعيـة عديـدة، ويف كل سـياق يـرتك قيـاًم سـابقة ليتعامـل بقيـم السـياق 
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الجديـد.  هـو إنسـان فندقـي Hotel Man حيثـام يحـط ترحالـه فإنـه يتعامـل بقيم السـياق الذي 

حـط فيـه(٧١).  لذلـك فالقيـم تتحـول لديـه من غايات يسـعى إىل تحقيقها إىل وسـائل تسـاعده يف 

اإلنجـاز وتحقيـق التكيف.

 يف هـذا اإلطـار تـربز أربعـة فرضيـات تحـاول تفسـري انهيار أخـالق املجتمع ومن ثـم انهيار 

أخـالق الطبقـة الوسـطى. حيـث يسـتند االفـرتاض األول إىل تنظـري النقـد االجتامعي، الـذي يرى أن 

كل طبقـة يف صعودهـا االجتامعـي مـن املمكـن أن تتبنـى أيديولوجيـات وتوجهـات راديكالية، فإذا 

بلغـت غايتهـا وشـغلت مراكزهـا فإنها تسـعى للحفـاظ عليها ومن ثـم نجدها تتبنى قيـاًم محافظة.  

ويف ذلـك يذهـب س. رايـت ميلـز يف مؤلفه الخيال السوسـيولوجي، إىل القول أن القيـادات الطالبية 

يف عقـود تاريخيـة سـابقة هـم الذيـن يشـغلون مراكـز السـلطة واملناصـب الجامعيـة الحاليـة يف 

مرحلـة تاريخيـة تاليـة. ويرجـع ذلك إىل أن الحراك االجتامعي يولد لدى اإلنسـان قـدرة عىل التخيل 

عـن منظومـة القيـم التـي لديـه واكتسـاب قيـم جديـدة تتـالءم مـع الظـروف أو السـياق الجديـد. 

وكلـام اندفـع الحـراك االجتامعي رأسـيًا أو أفقيًا، كلـام كان ممكًنا أن يتخـىل املتحركون عن منظومة 

قيمهـم واكتسـاب قيـم وثقافـة جديـدة.  األمر الذي يضعـف يف النهاية لديهم بعد االلتـزام القيمي، 

ومـن ثـم تتولـد لديهـم حالـة مـن املرونـة القيميـة، التـي تيـرس لهـم التكيف مـع أي قيـم ومع أي 

.(٧٢) مبادئ 

 ويتصل االفرتاض الثاين، الخاص بحالة منظومة قيم الطبقة الوسطى أثناء حراكها االجتامعي، 

مبفهـوم االفرتاضـات القاعديـة الذي قدمها عـامل االجتامع املعارص «ألفن جولدنـر».  الذى ذهب إىل 

 Back-ground Assumption القـول بـأن لإلنسـان عالقـة بثالثة أمنـاط مـن االفرتاضـات القاعديـة

وهي االفرتاضات التي تنمو مع اإلنسـان ويكتسـبها من خالل التنشـئة االجتامعية يف سياق اجتامعي 

وثقـايف محـدد.  وافرتاضات املجال Domain Assumption وهـي االفرتاضات التي يرى أن التفاعل 

االجتامعـي املحيـط بـه محكـوم بهـا، ثـم الفـروض أو القضايـا Propositions التـي تشـكل وجهـة 

نظـره يف الحيـاة.  وبطبيعـة الحـال فإن وجهة النظر هذه تسـتند باألسـاس إىل االفرتاضـات القاعدية 
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وسـياقاته  ألوضاعـه  االجتامعـي  حراكـه  بحكـم  اإلنسـان  فتغيـري  ثـم  ومـن  املجـال.  وافرتاضـات 

االجتامعيـة مـن شـأنه أن يـؤدي إىل تغيـري افرتاضاتـه القاعديـة، ومـن ثـم افرتاضـات املجـال، األمـر 

الـذي يدفـع بـه إىل تغيـري وجهـة نظـره يف كل مـا يحـدث حولـه.  فليس لديـه التزام محـدد بوجهة 

نظـر ثابتـة (٧٣)، األمـر الـذى يخلق لدى اإلنسـان املتحرك حالـة من عدم اإللتـزام القمي واألخالقي 

الثابـت، حيـث االلتـزام دامئًـا بالقيـم التـي تحقـق لـه قـدرة تكيفيـه عالية مـع موضوعـات املوقف 

املحيط. والسـياق 

 وتطـرح نظريـة التبـادل افرتاًضـا ثالثًـا يفـرس حالـة األنومي األخالقيـة التي أصابـت الطبقة 

الوسـطى، حيـث تذهـب نظريـة التبـادل إىل القـول بـأن البـرش يف تفاعالتهـم االجتامعيـة يتبادلون 

قيـاًم. يف هـذا اإلطـار يسـتند التبادل املسـتقر إىل تسـاوي القيم التي تشـكل مضمون التبادل، سـواء 

كانـت قيـاًم ماديـة أو معنويـة. غـري أنـه إذا أجـزل أحد أطـراف التبادل العطـاء للطـرف اآلخر دون 

إرصار عـىل أن يحصـل عـىل املقابـل، فـإن ذلـك مـن شـأنه أن يدفع الطـرف اآلخر إىل تقليـص القيم 

التـي يدفعهـا يف عمليـة التبـادل، ومـن ثـم يظهر ما ميكن أن يسـمى بالتبـادل غري املتـوازن. يف إطار 

هـذا التبـادل غـري املتـوازن نجـد أنـه كلـام أجـزل طـرف العطـاء دون اإلرصار عـىل املقابـل بنفـس 

القيمـة، فـإن ذلـك يدفـع الطـرف اآلخـر إىل تقليـص املقابـل املدفـوع بدرجـة أكـرث، طاملـا أنـه قـد 

ضمـن الحصـول عـىل مـا يريد دون أن يدفـع املقابل. وتسـتمر هذه الحالـة من التفاعـل أو التبادل 

حتـى نصـل إىل تحقيـق مـا ميكـن أن نسـميها بحالـة التبـادل الصفـري، حيـث يدفـع أحـد األطراف 

كل يشء، بينـام ال يحصـل عـىل يشء يف املقابـل مـن الطرف اآلخـر (٧٤).  هكذا كانـت عالقة الدولة 

بالطبقـة الوسـطى، حيـث أجزلـت الدولـة لها العطـاء من كل اتجـاه دومنا إرصار عـىل الحصول منها 

عـىل املقابـل. وهـي الحالـة التـي دفعـت هـذه الطبقـة إىل تبنـي عـادة األخـذ دون العطـاء، األمـر 

الـذي أضعـف بداخلهـا القيم اإلنسـانية وأسـقط منهـا التزامهـا األخالقي.

الطبقـــة إســـتنادا إيل حالـــة  الرابعـــة لتفســـري ســـلوك هـــذه  الفرضيـــة   وتـــربز 

«األنومـــي» أى أفتقـــاد املعايـــري التـــي قـــد يعـــاين منهـــا أي مجتمـــع مـــن املجتمعـــات. 
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وإذا كان نظـام يوليـو قـد طـرح منظومـة قيميـة أكـد يف إطارهـا عـىل السـعي مـن أجـل الرفاهيـة 

والتأكيـد عـىل املثـل وعـىل قيـم اإلنجـاز، فـإن واقـع األحـداث انتهـى إىل مـا يشـهد بعكـس ذلـك 

واألمثلـة عـىل ذلـك كثـرية.  فقـد واجه النظـام يف ١٩٦٧ هزمية مدويـة قضت عىل األخـرض واليابس 

مـن رشعيتـه، وهـي الهزميـة التـي أبـرزت هشاشـة النظـام بـدالً مـن تأكيـد قوتـه.  إضافـة إىل بروز 

أخطـاء يف منطقـة، كتفضيـل أهـل الثقـة عىل أهل الخـربة، إىل جانب فرض القهـر األمني عىل البرش، 

فآلـة النظـام كانـت قوية وباطشـة. يف هـذه الحالة تولدت اسـتجابات رافضة ابتداء من االنسـحاب 

السـلبي الكامـل ونهايـة بالتمـرد وحتـى العنف اإليجـايب.  ويعد التجديـد يف الوسـائل دون الغايات 

منطًقـا حكـم سـلوك أبناء الطبقة الوسـطى يف هـذه املرحلة، حيث السـعي لتحقيـق الغايات بغض 

النظـر عـن رشف الوسـائل.  فالغايـة التـي تـربر الوسـيلة تعد أحـد االسـتجابات التي يتبناهـا البرش 

للتكيـف مـع واقعهـم املحيـط، فامليكافيليـة أو االنتهازيـة، تعنـي أن نحقـق أهدافنـا بغري الوسـائل 

والسـبل التـي يقرهـا املجتمع(٧٥).

 لقـد شـكلت هـذه الفرضيـات جميعهـا تطويـر منظومـة قيميـة شـكلت مرجعيـة لتوجيه 

السـلوك االنتهـازي، الـذي التـزم بـه أغلبيـة أبنـاء الطبقة الوسـطي، بخاصة هـؤالء الذيـن نجحوا يف 

تحقيـق حـراك تعليمـي واسـع. مظاهـر هذا السـلوك االنتهـازي كثرية.  فهـم يف البداية قـد انفصلوا 

عـن إطارهـم االجتامعـي الـذي ولدوا فيـه، ألن التعليم أكسـبهم قيـاًم وثقافة سـاعدت عىل تفكيك 

روابطهـم االجتامعيـة والثقافيـة التقليديـة، بل تنكروا لهـا أحيانًا، حتى قيل أن القريـة املرصية التي 

تعلـم أوالدهـا تجعـل منهـم أعـداء لها. وهـم أيًضـا الذين تسـلطوا وتسـلقوا التنظيامت السياسـية، 

ابتـداء مـن هيئة التحرير إىل االتحاد القومي إىل االتحاد االشـرتايك، برشـاقة وقـدرة بهلوانية منقطعة 

النظـري. وهـم الذيـن اسـتغلوا نفوذهـم يف الوظائـف اإلداريـة العليـا بجهـاز الدولـة أو يف القطـاع 

العـام، فحولـوا نفوذهـم إىل رأسـامل اقتصـادي شـكل خمـرية رأسـاملية، بحيـث أصبحـوا هـم عمد 

أيديولوجيـا وسياسـات االنفتـاح بعـد ذلـك، ابتـداء مـن السـبعينات. وهـم الذيـن حولـوا الوظائف 

العامـة إىل مصـادر للدخل الخاص، بحيث تحول الوطن الذي منحهم الكرامة إىل فريسـة عىل مائدة 
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اللئـام (٧٦). وحينـام مـات الزعيم االشـرتايك العظيـم وانطوت معـه صفحات التجربة االشـرتاكية، مل 

تنظـر هـذه الطبقـة بـأىس إىل املـايض االشـرتايك، كـام مل تزرف دمًعـا حقيقيًـا عليها، وحينـام قدم لها 

زعيـم الحـق وعـوًدا بالـرتف والرفاهيـة صفقـت للعهـد الجديد وسـعت مهرولة تقـدم والءها له.

 خامساً: الثقافة ومنظومات القيم عىل خريطة التحول الليرباىل

 انتهـى التحـول االشـرتايك إىل إحـداث تغـريات جذريـة يف بنـاء املجتمـع املـرصي، يف جوانبه 

الزراعيـة والصناعيـة، بيـد أن تأمـل هـذه التغـريات يشـري إىل أنهـا صبـت جميعهـا يف نهـر الطبقـة 

الوسـطى التـي راهـن عليهـا النظـام السـيايس، ودفـع إليها مبكتسـبات كثـرية. غري أنه بسـبب غياب 

آليـات الرتبيـة األيديولوجيـة والثقافيـة وفًقـا ملنظومـة القيـم االشـرتاكية، وبسـبب غيـاب الثقافـة 

املتامسـكة التـي تقـود التطـور االجتامعـي.  وكذلـك بسـبب عطاء الدولة السـخى للطبقة الوسـطى 

دون مقابـل، إضافـة إىل أنهـا الطبقـة التـي أصبحـت متتلـك رأس املـال املعـريف، فأبناءهـا شـكلوا – 

عـىل منـو مـا أرشت - ٨٥٪ مـن طـالب الجامعـة، لـكل ذلـك فقد شـعرت هـذه الطبقة بالتفـرد ألنها 

متتلـك مـا تفتقـده الطبقـات األخـرى. وبسـبب املنظومـة القيميـة املتامسـكة التـي توجـه سـلوك 

البـرش، فقـد أصبـح سـلوك أبنـاء الرشيحـة املتعلمـة لهـذه الطبقـة عشـوائيًا، أنانيـا  وفرديًـا، سـقط 

عنـه أي التـزام إجتامعـى. ومـن ثـم فقـد أصبـح سـلوكا انتهازيًـا يرتبط مبصالحهـم املبـارشة، ولذلك 

فقـد وظفـت معرفتهـا لصالـح أي سـيد مينحهـا املقابـل، وبرغـم أن هـذه الرشيحـة، قـد نشـئت يف 

إطـار منـاخ اشـرتايك، فأنهـا التـي لعبـت دوًرا أساسـيًا يف دعـم التحـول الليـربايل. مـن خـالل صياغـة 

إعالناتـه وتوجهاتـه الليرباليـة، وأيًضـا باملسـاهمة يف بناء الرتسـانة القانونية التي تصفـي آثار التحول 

االشـرتايك، حتـى يتأسـس التحول الليـرباىل الجديـد (٧٧). 

 بيـــد أننـــا لـــىك نفهـــم هـــذا التحـــول الجديـــد فإنـــه مـــن الـــرضورى التمييـــز بـــني 

منطـــني مـــن التحـــوالت، التحـــول الـــذى يؤسســـه املجتمـــع بهـــدف تعظيـــم قدرتـــه التكيفيـــة، 

وذلـــك حتـــى يشـــغل مكانـــة فاعلـــة ىف ســـلم التـــدرج العاملـــى لبنـــاء القـــوة.  هـــذا النـــوع 

مـــن التحـــول لـــه إســـرتاتيجيته ولـــه مرشوعـــة االجتامعـــى، ولـــه أســـلوبه ىف التعامـــل 
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مـع البيئـة العامليـة املحيطـة، كـام أن لـه أهدافـه املحددة التـى يسـعى إىل تحقيقها، وهـو ما درج 

مفكـروا االقتصـاد السـياىس عـىل تسـميته بالتحـول املسـتقل.  عىل خالف ذلـك يعرف النمـط الثاىن 

مـن التحـول، بالتحـول املفـروض مـن أعىل، أى من قبـل النظام العاملـى عىل املجتمـع القومى، وهو 

ىف الغالـب ذو طبيعـة قهريـة مرفوضـة.  ىف حالـة التحـول القهـرى أو املفـروض تضييـق االختيارات 

عـادة، تغلـق كل الطـرق إال طريـق واحـد عـىل التحـول أن يطرقـه.  فطاقـة التحـول تكـون عـادة 

مـن خارجـة، إمـا عـىل هيئـة ضغـوط تفرضهـا البيئـة العامليـة املحيطـة، وأمـا عـىل هيئـة ضغـط 

مبـارش مـن القـوى العامليـة حتـى ينطلـق التحـول ىف االتجـاه املحـدد لـه، وأمـا ألن القـوى العاملية 

هـى التـى متـد التحـول بالطاقـة الالزمـة النجـازه.  هـذا النمـط مـن التحـول ال يكـون لـه ىف العادة 

مـرشوع إجتامعـى، أهدافـه ذات طبيعـة تكتيكيـة ألن الرؤيـة االسـرتاتيجية تكـون ىف يـد التحـول 

العاملـى حيئـذ.  عـىل الصعيـد القومـى قـد تبـدو حركـة التحـول ذات طبيعـة عشـوائية، غـري أنهـا 

ال تكـون كذلـك إذا حاولنـا فهمهـا مـن منظـور عاملـى (٧٨).  ىف هـذا اإلطـار ليـس مـن املهـم أن 

تشـبع مضامـني التحـول الحاجـة إليهـا عـىل الصعيـد القومـى بـل عـىل الصعيـد العاملـى باألسـاس.  

ىف مرحلـة السـبعينيات سـمى هـذا التحـول بالتحـول التابـع، إلن الطبقـة الربجوازيـة التـى قادتـه 

كانـت رشيـكا صغـريا تحصـل عـىل بعض فئات مائـدة الربجوازيـة العاملية التـى فرضته، وعنـد نهاية 

األلفيـة الثانيـة يسـتحق التحـول الـذى وقـع حينئـذ أن يسـمى بالتحـول «الخـادم»، ألنـه ليس من 

حقـه ان يكـون رشيـكا، فالقـرار دامئـا ونهائيـا بيـد السـادة.  بـدأ التحـول إىل الليرباليـة بظـروف 

سـلبية عـىل الصعيـد القومـى، وأخـرى تتعلـق بضغـوط صـادرة عـن البيئـة العامليـة، وثالثـة تتعلق 

بطمـوح املجتمـع وفئاتـه املسـيطرة ىف الرغبـة ىف البقـاء فاعـال وحيـا.  وميكـن القـول بـأن نكسـة 

يونيـو ١٩٦٧ شـكلت نقطـة الصفـر أو بدايـة النهاية للمرشوع االشـرتاىك، فقد واجه النظام السـياىس 

هزميـة منكـرة أضعفـت فاعليتـه وقـوة أثـرية عـىل الصعيـد القومـى والعـرىب واإلقليمـى والعاملـى 

كذلـك.  ونتيجـة لذلـك تباطـأت معـدالت النمـو حتـى وصلـت إىل ٢٫٥٪ بالسـالب ىف عـام ١٩٦٩، 

ألن كل املـوارد وجهـت إىل املعركـة حينئـذ(٧٩)، وإىل السـعى إلزالـة آثـار العـدوان.  ثـم طويـت 
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النخبـة  الزعيـم االشـرتاىك ىف عـام ١٩٧٠، وتراجعـت وضعفـت  بوفـاة  االشـرتاكية متامـا  الصفحـة 

االشـرتاكية حينئـذ.  بحيـث سـاعد ذلـك عـىل إنتصـار الزعيـم الجديـد الـذى كان مولعـا بالنمـوذج 

الليـرباىل، وأن تخفـى ىف البدايـة ىف ثـوب النارصيـة، ألن مرجعيتهـا كانـت هـى مصـدر الرشعيـة 

باألسـاس.  باإلضافـة إىل ذلـك فقـد أدرك زعيـم السـبعينيات – بنظـرة ثاقبـة – أن ميـزان التحـول 

العاملـى مييـل لصالـح القـوى الليرباليـة، ولغري صالح القـوى االشـرتاكية.  فالثورات تتسـاقط تدريجيا 

ىف العـامل الثالـث وتنتكـس، ومجتمعاتها تتحول لتلحق بالقوى الرأسـاملية، واملعسـكر االشـرتاىك األم 

بـدأ منـوه متخـاذال ومتعبـا، بل ومرتاجعـا، بحيث مل يعـد هو القوة املسـيطرة بندية عـىل التفاعالت 

العامليـة، كـام كانـت الحـال خـالل فـرتة الخمسـينيات والسـتينيات.  لذلـك قـرر الزعيـم الليـربايل 

الجديـد أن تكـون الريـاح الليرباليـة هى الطاقة الدافعة لقالع السـفن املرصيـة.  ونتيجة لذلك إتجه 

إىل تقطيـع الروابـط مـع الكتلـة االشـرتاكية، وتلمـس السـبل إىل ذلك ومبنطـق مجاىن، كأمنـا يريد أن 

يقفـز مـن نطـاق إىل نطـاق وبـأى مثن.  ولتحقيـق ذلك بـدأ ىف أعالن سياسـات االنفتـاح االقتصادى 

والسـياىس، التـى أتجهـت إىل تحريـر ودعـم القطـاع االقتصـادى الخاص مـن ناحية، ودفع املامرسـة 

الليرباليـة ىف تأسـيس األحـزاب مـرورا بتجربـة املنابر، حتى تتم اللعبة السياسـية وفق أسـس ليربالية 

مـن ناحية ثانيـة (٨٠). 

 إىل جانـب ذلـك فقد رغب النظام السـياىس خالل هذه املرحلـة ان يبقى حيا وفاعال، ونظراً 

ألن هـذا النظـام قـد بـدأ برشعية ناقصة، فقد إنشـغل بتوسـيع وتعميق رشعيته ىف سـياق إجتامعى 

ضاق باملتاعب االشـرتاكية.  وقد أسـتغل النظام السـياىس إنتصاره ىف أكتوبر ١٩٧٣ ىف توسـيع نطاق 

هـذه الرشعيـة مـن خالل إطـالق ثورة الطموحات واآلمال الواسـعة. ىف هذا اإلطار نعتت االشـرتاكية 

بانهـا املسـاواة ىف الفقـر.  وتـم التبشـري بحريـه التعبـري، يتكامل مع ذلـك التأكيد عـىل الدميوقراطية 

التـى لهـا أنيـاب، وأن حـرب ١٩٧٣ هى أخر الحـروب، وأن علينا أن نرتاجع عـن القضايا العربية فقد 

أسـتزفتنا.  وعلينا أن نهتم مبشـكالت الوطن، علينا أن نسـعى للرخاء، ونوثق عالقتنا بالقوى الليربالية 

ىف العـامل، فهـم أصحـاب القوة وهم األغنياء.  وحتى يصبح تخدير الجامهري كامال، بدأ الزعيم حينئذ، 
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يـوزع الكسـاء الشـعبى الرخيـص عـىل املواطنـني وطـالب الجامعـة، وبـدأ يجهـد نفسـه ىف تجربـة 

سـيارة شـعبية لـكل مواطـن، وىف قلـب هـذا السـياق االجتامعـى املخـدر خطـى الزعيـم خطـوات 

كثـرية أبرزهـا الرتاجـع عـن قضايـا عربية محوريـة.  ولتأكيد الروابط مـع – إرسائيل – وسـيط القوى 

الليرباليـة، عقـد إتفاقيـات كامـب ديفيد كمدخـل للتصالح مع هـذه القوى، وقيل حينئـذ أن الزعيم 

صاحـب نظـرة ثاقبـة وأنـه قـد سـبق عرصه وأوانـه.  وإرتباطـا بذلك حدثـت تحوالت كثـرية ىف إطار 

الواقـع االجتامعـى شـكلت بيئـة مواتيـة إلنهيـار القيـم ىف هذه املرحلـة (٨١).     

١.  طبيعـة التغـريات ىف إتجـاه التحـول الليـرباىل: بـدأ هـذا التحـول يف الفـرتة التـي شـهدت 

ضعـف التحـول االشـرتايك، وذلـك بصـدور القرار الـوزاري رقـم ١٠٠ لسـنة ١٩٦٩ والـذي يتيح لرأس 

املـال الخـاص واألجنبـي االسـتثامر يف املرشوعـات الصناعيـة املسـموح باالسـتثامر فيهـا لـرأس املـال 

الوطنـي. ويف أعقـاب أحـكام النظـام السـيايس الجديـد – الـذى جـاء بعـد وفـاة الزعيـم اإلشـرتاىك - 

قبضتـه عـيل السـلطة واملجتمـع، مـن خـالل حركـة مايـو ١٩٧١ اتجـه رسيًعـا إىل تجسـيد التحـول 

الـذي قـاده مـن خـالل مجموعـة مـن القـرارات والقوانـني، والتـي كان أولهـا صـدور القانـون رقـم 

١٩٦٥ لسـنة ١٩٧١، وهـو القانـون الخـاص باسـتثامر رأس املـال العـريب واألجنبـي وإنشـاء املناطـق 

الحـرة. كـام أنشـأ هـذا القانـون هيئـة السـتثامر هـذه األمـوال، ثـم تـواىل صـدور القوانـني املؤكـدة 

لهـذا التحـول حيـث صـدر القانـون رقـم ١٩٤٣ لسـنة ١٩٧٢ والـذي رد االعتبـار للربجوازيـة العليـا 

ممتلكاتهـم  أممـت  ملـن  التعويضـات  ودفـع  الحراسـات،  فـك  مثـل  إجـراءات  عـدة  خـالل  مـن 

ومرشوعاتهـم. وإلغـاء القيـود الـواردة يف القانـون الصـادر يف نوفمـرب ١٩٦٣ بحظر مبـارشة الحقوق 

السياسـية بالنسـبة لبعـض الفئـات االجتامعيـة (٨٢).  ولتأكيـد دفـع التطـور يف هـذا االتجـاه صـدر 

القانـون رقـم ٤٣ لسـنة ١٩٧٤ بشـأن اسـتثامر رأس املـال العـريب واألجنبـي وتعديالتـه بالقانون رقم 

٢٢ لسـنة ١٩٧٧ الـذي قـدم تسـهيالت عديـدة لـرأس املـال العـريب واألجنبـي (٨٣). وقـد اسـتمر 

تعاقـب إجـراءات النظـام يف هـذا االتجـاه، منهـا القوانـني التي تولت تصفيـة القطاع العام لحسـاب 
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القطـاع الخـاص، وحتـى اإلجـراءات التـي أكـدت التحالـف العضـوي مـع الربجوازيـة العامليـة مـن 

خـالل اتفاقيـة الكويـز. واسـتناًدا إىل اإلعالنات والقوانني التـي صدرت عن النظام السـيايس يف الفرتة 

التـي بـدأت مـن السـبعينات وحتـى األن تواجـدت عـىل السـاحة االجتامعيـة عـدة قـوى اجتامعية 

بـدأت متـارس سـلوكياتها االجتامعيـة يف ظـل حالـة مـن «األنومـي الثقافيـة».  ووفـق منطـق نفعي 

بحـت، اللهـم إال قطـاع من الطبقة الوسـطي تراجـع الدين لديهـا إىل حدود الضمري الفـردي، ليوجه 

السـلوكيات الشـخصية الواقعيـة.  دون أن يتسـع ليوجـه السـلوكيات املتصلـة باملجتمـع، حيـث 

حصنتهـا األخـالق وقيـم الديـن حتـى ال تنزلـق يف إفسـاد املجتمع.

٢. القـوى املتفاعلـة عـىل سـاحة التحـول الليـرباىل: إذا كان التحول االشـرتايك قـد تحالف مع 

الطبقة الوسـطى باألسـاس، بعد أن توىل اسـتبعاد الطبقة العليا من املشـاركة يف اللعبة االجتامعية، 

ورضيـت الطبقـة الدنيـا مبـا قـدم إليهـا مـن فـرص محـدودة.  فـإن التحـول الليـرباىل الجديد شـكل 

إطـاًرا تفاعلـت عـىل سـاحته الطبقـة العليا والوسـطى عىل السـواء.  وسـوف نعرض فيـام يىل ملكانة 

ودور كل طبقـة او قـوة مـن القـوى االجتامعيـة، مـن حيـث عالقتهـا بالتحـول، وإيديولوجيتهـا ىف 

إنجـازه، وآلياتهـا ىف تحقيـق هـذا اإلنجاز.  

العليـا  الطبقـة  تعـد  اإلطـار  الجديـد: يف هـذا  الليـرباىل  التحـول  قـوة  العليـا،  الطبقـة  أ- 

أن  غـري  الجديـد.  التحـول  وقـرارات  قوانـني  لصالحهـا  صـدرت  التـي  االجتامعيـة  القـوة  هـي 

هـذه الطبقـة مل تنـس تجربتهـا التاريخيـة املريـرة مـع الدولـة يف املرحلـة االشـرتاكية، ورأت أن 

هـذه  مـن  وجودهـا.   فرضـت  لظـروف  ولكـن  عيونهـا»  «لسـواد  ليـس  التاريخـي  اسـتدعاءها 

الظـروف أن الربجوازيـة العامليـة، هـي اآلن القـوى األقـوى يف العـامل، وهـي ربيبتهـا، ومـن املؤكـد 

محـدودة  أصبحـت  الدولـة  أن  أيًضـا  الظـروف  هـذه  مـن  حاميتهـا.  عـىل  تحصـل  سـوف  أنهـا 

املـوارد، ومـن ثـم فهـي تسـعى باتجـاه تصفيـة القطـاع العـام وقيـادة تنميـة تعتمـد باألسـاس 

أكـرث  بدرجـة  السـيايس  النظـام  يحتاجهـا  التـي  القـوة  فهـي  ثـم  ومـن  الخـاص،  القطـاع  عـىل 

مـن حاجتهـا إليـه. تأكيـًدا لذلـك – وهـو الظـرف الثالـث – أن النظـام السـيايس أصـدر القوانـني 
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والقـرارات التـي تؤمـن مصالحهـا.  وقد تعمقت لديها درجـة األمان ألن الربجوازية العاملية شـاركتها 

يف مرشوعاتهـا، وهـي بطبيعـة الحـال مؤمنـة بالقـوى التـي تقـف وراءهـا. وبرغم األمـان الذي منح 

لهـا فإنهـا مل تشـارك يف الخطـة الخمسـية ٨٢ – ١٩٨٧ سـوى بربـع االسـتثامرات الالزمـة للخطـة 

استكشـافًا للنوايـا، ثـم ارتفعـت يف الخطـة التالية لتصل إىل النصـف تقريبًا. وبرغـم أن بعض عنارص 

هـذه الطبقـة شـارك يف تنميـة املجتمـع بإحسـاس عـايل مـن املسـئولية، إال أن نسـبة عاليـة منهـا 

أبدعـت يف ابتـكار أشـكال عبقريـة يف الفسـاد.  يكفـي أن نشـري أن هـذ العنـارص قـد اقرتضـت مـن 

البنـوك حـوايل ٤٧ مليـار دوالر دون إمكانيـة للـرد، ومزيـًدا من تدليـل الدولة لهم قـال عنهم رئيس 

الـوزراء حينئـذ «أنهـم حفنة بسـيطة ال تشـوه وجـه رجال األعـامل يف مـرص» (٨٤). وبطبيعة الحال 

يرجـع الفسـاد الـذي سـلكته هـذه القوى إىل حالـة «األنومـي» الثقافية السـائدة، وأيًضـا إىل تراخي 

القوانـني والضوابـط الحكوميـة، وأيًضـا إىل تدليـل الدولـة الرخوة، حينئـذ، لهم.

   ب- الطبقـة الوسـطى فاعـل تنسـحب مـن عـىل املـرسح الليـرباىل:  وتشـكل الطبقـة 

الوسـطى القـوة االجتامعيـة الثانيـة التـي كان لها وجودها عـىل املرسح السـيايس واالجتامعي خالل 

عقـود التحـول األخـرية. لقـد أدركـت هـذه القـوة أن البيئـة االجتامعيـة والسياسـية مل تعـد مواتيـة 

لهـا، فالنظـام الليـربايل الجديـد متنكـر لهـا ويتجـه إىل سـحب امتيازاتهـا. فقـد فـك الحراسـات عـن 

األرايض الزراعيـة، التـي اسـتولت عليهـا الدولـة االشـرتاكية ووزعتهـا عليهـا، فعـادت إىل الربجوازيـة 

واألرايض  املسـاكن  إيجـارات  وحـررت  الخريجيـني،  تعيـني  عـن  الدولـة  التـزام  وتراجـع  العليـا.  

الزراعيـة وتآكلـت مجانيـة التعليـم بواسـطة الـدروس الخصوصيـة، وارتفعـت أسـعار الخدمـات، 

األمـر الـذي أدى إىل إرهـاق أرسة الطبقـة الوسـطى. وقـد حـاول أبنـاء الطبقـة الوسـطى التكيـف 

مـع هـذه الظـروف بأحـد أسـاليب ثالثـة.  حيـث حاولـت مـن خـالل األسـلوب األول الهـروب إىل 

عـامل األيديولوجيـا والديـن، فظهـرت مـن رحـم الطبقـة الوسـطى الجامعـات املاركسـية والنارصيـة 

والجامعـات املتطرفـة بالديـن، ودخلت بسـبب ذلـك يف صدامات مع النظام السـيايس. وسـعت من 

خـالل األسـلوب الثـاين إىل الهـروب والهجـرة إىل مجتمعـات الخليـج، بدورهـا تسـرتيح مـن العنـف 
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الـذي يفـرض عليهـا مـن النظام،  ويسـرتيح النظام السـيايس بهجرتها وهروبها. يف نطـاق ذلك هاجر 

حـوايل ثالثـة إىل اربعـة ماليـني مـن أبنـاء هـذه الطبقـة، بينام اتجـه البعـض الثالث إىل وضع نفسـه 

يف خدمـة املـرشوع االجتامعـي للقطـاع الخـاص.  بينـام آثـر البعـض الرابع طرق سـلوكيات الفسـاد 

والجرميـة واالنهيـار، ويف هـذا اإلطـار انفصلـت نخبـة الطبقـة عـن قاعدتهـا. ومل يعـد هنـاك وجـود 

لتيـارات أيديولوجيـة وسياسـية متامسـكة، متثـل رؤيـة ومصالـح الطبقـة يف إجاملها نظـرًا للتحوالت 

العامليـة واملحليـة املعلومـة.  واتجهـت معظـم الطالئـع املثقفة لهـذه الطبقة إىل تحقيـق مصالحهم 

اآلنيـة، ووفًقـا إلعتبـارات براجامتيـة وماديـة بحتـه.  فقـد تراجـع تقريبًـا عـرص الخطابـات الكـربى 

بحسـب تعبـري ج. ف. ليوتـار ومل يحفـل بهـا سـوى القلـه، وبديـال لذلك وجهـت إمكانياتهـا إيل عامل 

السـوق (٨٥). وقـد كان ذلـك يعنـي أن هـذه الطبقـة قـد توقفـت عـن صناعـة التغيـري االجتامعي، 

وبـدأت تخضـع لتأثـريات سـلبية فرضهـا التغـري االجتامعـي ىف الزمـن الليـرباىل.  لقـد أدركـت هـذه 

الطبقـة أن زمانهـا قـد انتهـى إىل غـري رجعـة، وإن عليهـا – إذا أرادت أن تبقـى – فالبـد أن تخـدم 

بسـلوكياتها وجهودهـا مـرشوع غـري مرشوعهـا االجتامعـي، مـرشوع الطبقـة العليـا.  لقـد انتهـى 

بالنسـبة لهـا عـرص السـيادة، وعليهـا أن تـرىض ببعـض الفتـات الـذي يحصل عليـه الخدم.

 لقـد أدركـت هـذه الطبقة أن املرشوع االجتامعي للطبقة العليا لن يتجسـد إال مبسـاعدتها 

وتعاونهـا، كـام أدركـت أيًضا أنه مل يعد أمامها سـوى العمـل من خالل املرشوع الربجوازي باألسـاس. 

وتأملـت الطبقـة الوسـطي أوضاعهـا – وبخاصـة الرشيحـة التي حققت حـراكًا اجتامعيًـا بالنظر إىل 

مرجعيتهـا الطبقيـة – فوجـدت أن لديهـا رؤوس أمـوال عديـدة، وأن بإمكانهـا أن تشـارك يف اللعبـة 

االجتامعية الدائرة يف نهاية األلفية الثانية، غري أن مشاركتها ينبغي أن تقوم وفًقا أليديولوجيا املنفعة 

وحسـب قيـم السـوق. وأمـام ذلـك تأملـت رأسـاملها الذي تشـارك بـه فوجدت أنـه بينـام امتلكت 

الربجوازيـة العليـا رأس املـال االقتصـادي وإن كان بطاقـة اسـتثامرية أكـرب، فإن لديهـا رؤوس أموالها 

اإلقتصاديـة الخاصـة أيًضـا، وإن كانـت بطاقـة اسـتثامرية أقل. لقد تشـكل راسـاملها االقتصادي ألن 
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سياسـات اإلصـالح الزراعـي يف الريـف منـذ قيـام الثـورة وحتـى بدايـة السـبعينيات مل متـس ملكيـة 

الطبقـة الوسـطي حينئـذ.  بـل أضافـت إىل ملكيتهـا حـوايل ٦١٤ ألـف فـدان(٨٦)، إضافـة إىل عـدم 

تأميـم الـرشكات واملصانـع التـي مل يتجاوز رأس مالها حينئـذ ٣٩٠٠٠ جنيه وهـي مصانعها ورشكاتها. 

إىل جانـب ذلـك فإننـا نجـد أن بعـض أفـراد هذه الطبقـة، حينام تولـوا الرشكات املؤممـة أو رشكات 

القطـاع العـام، حصلـوا عـىل مرتبـات عالية أو مكافـآت وأرباح.  واعتربوا أنفسـهم – عـن انحراف – 

حينئـذ حلقـة الصلـة بـني القطـاع العـام أو الحكومـي والقطـاع الخـاص، ومن هـذه العالقـة حققوا 

عوائـد كثـرية. لقـد خاطـرت بعـض عنـارص هـذه الطبقـة يف هـذه املرحلـة، باسـتخدام رأس مالهـا 

املحـدود يف محاولـة للحـاق بالطبقـة العليـا، أو لتكـون الرشيـك الصغـري لها.

باإلضافـة إىل ذلـك فـإن هـذه الطبقـة متتلـك أيًضـا رأس املـال البـرشي، القـادر عـىل أداء 

إىل  املسـتند  الجديـد،  االقتصـادي  املـرشوع  يحتاجهـا  التـي  واالقتصاديـة،  االجتامعيـة  الوظائـف 

آليـات السـوق. فأبناؤهـا هـم الذيـن تخرجـوا من النظـام التعليمـي بأنواعـه العديدة، ومسـتوياته 

التأهيليـة وكافـة تخصصاتـه، وبكافـة اللغـات كذلـك.  باإلضافـة إىل أن رشيحـة واسـعة مـن أبنائهـا 

سـمى بالعاملـة الرمزيـة، وهـي عاملـة حديثـة بطبيعتهـا، يضـاف إىل ذلـك  يدخـل يف نطـاق مـا يُ

أن العاملـة اإلداريـة أو البريوقراطيـة تنتمـي إىل هـذه الطبقـة، وبهـذه املهـارات أصبـح بإمكانهـا 

أن تشـارك يف التحـول الجديـد،  وأن يكـون لهـا فيـه موطـئ قـدم. إىل جانـب ذلـك فهـي الطبقـة 

التـي متتلـك دون الطبقـات األخـرى رأس املـال املعـريف أو الثقـايف،  لكونهـا الطبقـة األكـرث تعليـاًم 

يف املجتمـع، أو حسـبام أرشت ينتمـي إليهـا ٨٥٪ مـن امللتحقـني بالتعليـم الجامعـي،  فالتعليـم 

الجامعـي واملعرفـة يشـكالن الـرثوة واملـرياث الحقيقـي لهـذه الطبقـة. وهـي تـرى أن الطبقـات 

االجتامعيـة األخـرى ال متتلـك هـذا الرأسـامل بنفـس القـدر وال بنفـس الكفـاءة، وهكـذا بـدأت 

التاريخـي،  التحـول  مرحلـة  أثنـاء  تقريبًـا  لعبتـه  الـذى  الـدور،  نفـس  تلعـب  الوسـطى  الطبقـة 

الـذي متـر بـه بعـض املجتمعـات (٨٧). ونتيجـة لذلـك فقـد ترشذمـت عـىل هـذا النحـو أوضـاع 

الطبقـة الوسـطي ومل يعـد يحكمهـا وعـي واحـد، حيـث قنعـت رشيحـة غالبـة فيهـا  مبـا قسـمه
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 اللـه لهـا. وواصلـت أداء أدوارهـا مـن مواقعهـا املختلفـة مسـتندة إىل إميـان دينـي عميـق يفـرض 

عليهـا العمـل مـن أي موقـع ألن العمـل عبـادة.  بينـام تأملت رشيحة أخـرى قطار التحـول فقررت 

أن تقفـز فيـه، ألن السـادة بالقطـار، ومـن املؤكـد أنـه سـوف يكـون لهـا دور فيـه، لقـد ترشذمـت 

الطبقـة وتفتـت وعيهـا أو تـآكل تبًعـا لذلـك، ألنهـا مل تعـد القـوة املدللـة يف التحول.

٣. ثقافـة التحـول الليـرباىل ومنظوماتـه القيمية: مـن الطبيعي ان يحتـاج التحول االجتامعي 

الليـرباىل إىل منظومـة مـن القيـم واملبـادئ التي تشـكل األيديولوجيا التـي توجهه من ناحيـة، والتي 

تضفـي عليـه رشعيـة مـن ناحيـة ثانيـة. وإذا كان التحـول االجتامعـي السـابق يف الفـرتة االشـرتاكية 

قـد متيـز بالتامسـك وإن تكالبـت عليـه النوائـب، فإن التحـول االجتامعـي الجديد قـد أُصيب مبرض 

التفـكك ومتـزق األنسـجة.  وذلـك بسـبب طـول فـرتة التحـول دومنـا إنجـازات ملموسـة أو محـددة  

تجـدد نسـيحه وتضـخ الحيويـة فيـه عىل نحو مـا حدث يف التحـول األول، وهـي الحالـة التي ترجع 

يف بعـض أسـبابها إىل عـدم تجانـس ثقافتـه التـي تضمنـت منظومات قيميـه بلغت حـد التناقض.

أ – وتعـد منظومـة القيـم الليرباليـة هـي املنظومـة الثقافيـة األوىل يف هـذا الصـدد، وإذا 

كانـت الطبقـة الوسـطى قـد قـادت نضالهـا مـن العرشينيات وحتـى قيام ثـورة يوليـو ١٩٥٢ يف ظل 

القيـم الليرباليـة، وهـو األمـر الـذي أعاقهـا – نسـبيًا – عن اسـتيعاب القيم االشـرتاكية خـالل عقدي 

الخمسـينات والسـتينيات. فـإن اسـتدعاء هـذه القيـم ثانيـة مـع منتصـف السـبعينيات مل يتسـنفر 

أيـة مقاومـة تذكـر، اللهـم إال مـن بعض الفلـول النارصية واملاركسـية.  خاصـة أن املرحلـة النارصية 

شـهدت كبـوة يف نهايـة السـتينيات هبطـت مبعدالت النمـو  - كام أرشت - إىل ٢٫٥٪ بالسـالب، وهو 

مـا يعنـي يف الحقيقـة تراجًعـا. خاصة أن النظام السـيايس الجديد – الذى بدأ مع بداية السـبعينيات 

- صـور الليرباليـة حينئـذ باعتبارها املنقذ.  يف سـياق أصبـح البرش املنتمون لرشائح الطبقة الوسـطى 

والدنيـا، يعانـون ىف إطـاره مـن ظـروف معيشـية صعبة، إضافـة إىل أن القيم اإلسـالمية وهـي القيم 

القاعديـة يف املجتمـع، ال تتناقـض جوهريًـا مع القيـم والتوجهـات الليربالية (٨٨).
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ب – وتشـكل القيـم الدينيـة املنظومـة الثانيـة التي شـكلت املكـون الثاين يف هـذه املرحلة. 

وإذا كانـت بعـض عنـارص الطبقـة الوسـطى قـد تعلقـت بأسـتار الديـن طلبـا للحاميـة مـن القيـم 

الليرباليـة، التـي بـدأت تتحيـز لتـربر مصالـح الطبقـة العليـا. فإنـه يف بدايـة صدمـة التحـول بـدأت 

بعـض رشاذم الطبقـة الوسـطى تتطـرف ببعـض قيـم الديـن، واالسـتعانة بهـا للتكيـف مـع واقع بدأ 

يشـهد سـحب امتيازاتهـا الواحـد تلـو اآلخـر، أو لتحتج بها عـىل تحوالت غـري مواتيـة لصالحها حتى 

إرتكبـت العنـف.  ومـن ثـم فقـد حـدث هـروب إىل الديـن عـىل الصعيد اإلسـالمي واملسـيحي عىل 

السـواء، مـن قبـل بعـض عنـارص هـذه الطبقـة. وأمـام سـحب االمتيـازات كان هنـاك انسـحاب إىل 

الديـن، اتخـذ أحيانًـا شـكل االحتجـاج والعنـف والتطرف الـذي قامت بـه بعض الجامعـات لعنفها. 

غـري أنـه حينـام واجهـت بعض الجامعـات املتطرفـة قمًعا من قبـل النظام السـيايس، ورفًضـا لعنفها 

مـن قبـل رشائـح الطبقـة الوسـطى األخـرى، واملجتمـع بكاملـه، فإننـا نجـد أن قطـاع كبـري منهـا قد 

إتجـه إىل االلتـزام بـروح اإلسـالم املعتدلـة.  وتعمـق التزامهـا بقيـم الديـن يف مواجهـة املتاعب التي 

بـدأت تفـرض عـىل نوعيـة حياتهـا، بحيـث تحولـت يف سـنوات محـدودة إىل قيـادة نوعيـة حيـاة 

إسـالمية.  كـام اتضـح ذلـك مـن اتسـاع انتشـار الحجـاب ومـن ثـم النقـاب بـني النسـاء وبخاصـة 

طالبـات الجامعـة مـن أبنـاء الطبقـة الوسـطى.  كذلـك زيـادة الـرتدد عـىل املسـاجد أو االتجـاه إىل 

التـدرب عـىل قـراءة القـرآن الكريـم وتجويده وحفظـه، وهو األمر الـذي وجد اسـتجابة إعالمية من 

قبـل بعـض القنـوات الفضائيـة التـي تخصصـت يف البـث اإلسـالمي.  وبـدأت الدائرة تـدور يف اتجاه 

دعـم منظومـة القيـم اإلسـالمية املعتدلـة حينـا والدافعـة إىل التطـرف أحيانـا، بحيـث أصبـح للقيم 

الدينيـة وجودهـا القـوي، الـذي من الصعـب الخروج عليـه أو الوقوف أو العمـل يف مواجهته (٨٩).  

وإذا كان اإلتجـاه إىل التديـن قـد تزايـد مـن قبـل الطبقـة الوسـطى، فقـد تضافـر مـع ذلـك العبـث 

بالديـن، مثـال عـىل ذلـك تشـكل ظاهـرة الفتـوى املتنوعـة عـىل الصعيـد االعالمـى، وهـى الفتاوى 

التـى تطرفـت وتداخلـت أحيانـا مـع السـحر والخرافـة ومنـو التعصـب، ليـؤدى كل ذلك إىل تشـوية 

التنشـئة الدينيـة مبـارشة، أو بصـورة غـري مبـارشة مـن خـالل قناعـة األرس بها. 
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 عـىل الصعيـد املسـيحي حـدث نفـس األمـر تقريبًـا، هـروب إىل الديـن ففيـه السـلوى من 

معانـاة الحيـاة، ومثلـام امتـألت املسـاجد امتـألت الكنائـس كذلـك، وبـرزت روح املحافظـة عـىل 

طقـوس الديـن.  واسـتطراًدا لذلك بدأت املؤسسـات الدينيـة تعمق روح الدين عنـد الكافة، وبدأت 

كل جامعـة ترتاجـع إىل حـدود االلتـزام بدينهـا.  وقـد كاد أن يـؤدي ذلـك إىل ظهـور الحـدود بـني 

الجامعـات عـىل أسـاس الديـن، بحيـث هدد ذلك بحدوث انسـحاب نسـبي من قيـم املواطنة، األمر 

الـذي أضعـف املرجعيـة املشـرتكة لحسـاب املرجعيـات املنفصلـة. ونتيجـة لذلك تفجـرت رصاعات 

دينيـة ال ترجـع إىل اختالفـات ىف الديـن والتديـن – فاختالفـات الدين موجودة طيلـة التاريخ، ثم أن 

أي مـن هـذه األديـان ال يرفـض اآلخـر –  بقـدر مـا ترجـع إىل حالة  األزمـة التي تتعرض لهـا الطبقة 

الوسطى.

 جــ – وتعـد الثقافـة االسـتهالكية من املنظومـات القيمية التـي تخلقت عرب هـذه املرحلة، 

فقـد انفتـح املجتمـع عـىل الصعيـد الخارجـي وتدفقـت سـلع االسـتهالك عـرب األبـواب املفتوحـة، 

وبـدأت قيـم وثقافـة االسـتهالك واالسـرتخاء تنترش، وترافـق ذلك مع سياسـات الدولة التـي اتجهت 

إىل االنفتـاح السـيايس. وارتباطًـا بذلـك شـيدت مـدن االسـرتخاء واملصيـف وليـس قـالع أو مـدن 

الصناعـة، وأخـذت النخـب تتدفق باتجاه االسـتهالك، نتيجـة لعجز الدولة عن بناء قنوات االسـتثامر 

التـي تسـتوعب مدخـرات املدخـر الصغـري. وقد تضافـر مع ذلك إنتشـار ثقافة االسـتهالك التي توىل 

نرشهـا املهاجـرون إىل مجتمعـات الخليـج. الذيـن صهرتهـم حرمانـات الوطـن، وحينـام هاجـروا إىل 

مجتمعـات أعتـادت نفوسـهم ثقافـة االسـتهالك، حيث تولت هـذه الثقافـة بحرارتها العاليـة، إعادة 

تشـكيلهم كمسـتهلكني جـدد لديهـم حالة من الـرشه العميق. وإذا كانـت الدخول العاليـة والثقافة 

اإلسـتهالكية ىف مجتمعـات الخليـج، وحرماناتهـم السـابقة هـي املسـئولة عـن توجـه املهاجريـن إىل 

االسـتهالك واعتنـاق ثقافتـة.  فـإن هـؤالء املهاجـرون أو املسـتهلكون الجـدد تقـع عليهـم مسـئولية 

نـرش ثقافـة االسـتهالك يف املجتمـع (٩٠).  لقـد تكالبـت ظـروف عديـدة لتقـيض عىل ثقافـة اإلنتاج 

والعمـل التـي الزمـت مرحلـة التحـول االشـرتايك السـابق، لتحـل محلهـا مرحلـة جديدة تصبـح فيها 

ثقافـة االسـتهالك هي املرجعية األساسـية للسـلوك.
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 د – يف هـذه الفـرتة ومـع نهاية الثامنينيات وبداية التسـعينيات وقـع تطورين هامني، متثل 

التطـور األول  يف تطـور تكنولوجيـا اإلعـالم واملعلومـات، بخاصـة الصـادرة عـن املراكـز الرأسـاملية. 

بينـام تحـدد التطـور الثـاين بسـقوط االتحـاد السـوفيتي وانفـراد الواليـات املتحـدة بالسـيطرة عيل 

العـامل، باعتبارهـا القـوة األقـوى يف النظـام العاملـي.  والتـي بدأت تنـرش أو تعومل منط نوعيـة حياتها 

والقيـم املرتبطـة بهـذا النمط، مسـتغلة بذلـك تكنولوجيـا اإلعالم املتقدمـة، التي تسـاعد منظومتها 

القيميـة عـىل اخـرتاق املنظومـات القيميـة والثقافيـة األخرى.  وقد سـاعد عىل ذلك ضعف سـيطرة 

الدولـة القوميـة عـىل فضائهـا الثقـايف، ومـن ثـم فقـد بـدأت العوملـة تدفـع مبنظومـة قيـم ذات 

طبيعـة خاصـة، تختلـف إىل حـد مـا عـن القيـم الليربالية. فهـي منظومة قيـم تعكس نوعيـة الحياة 

األمريكيـة بحلوهـا ومرهـا، وتصطـف وفـق متصـل يتناقـض طرفـاه.  حيث يبـدأ طـرف املتصل من 

التأكيـد عـىل الحريـة والدميوقراطيـة، ويتحـرك باتجـاه التأكيـد عـىل القيـم املتعلقـة بحقـوق بعض 

الفئـات االجتامعيـة كاملـرأة واملسـنني والطفولـة.  وميـر إىل الطـرف املقابـل واملناقض حيـث التأكيد 

عـىل القيـم املعنيـة بالـزواج املتشـابه (الرجـل برجـل واملـرأة بامـرأة(٩١)، إضافـة إىل الرتويـج لقيم 

الجنـس تحـت مظلـة الحريـة الواسـعة، التـي بلغـت حـد التحـرر كليـة مـن األخـالق. بعـض هـذه 

القيـم «املتعلقـة بالحريـة والدميوقراطيـة مقبول»، بينام يرفـض البعض اآلخر من هـذه القيم، األمر 

الـذي يعنـي وجـود منظومـة قيميـه غري مرغـوب فيها يف فضـاء املجتمـع، ترفضها منظومـات القيم 

األخـرى مبا فيهـا املنظومـة الليربالية.

 هــ - باإلضافـة إىل ذلـك وجـدت منظومـات قيميـة ذات فاعليـة محـدودة وغـري مؤثـرة،  

مـن  تدفقـت  أو  املجتمـع،  يف  االجتامعـي  التفاعـل  عـن  تخلقـت  التـي  الرتاثيـة  القيـم  كبعـض 

مراحـل تاريخيـة سـابقة إىل حـارضة. باإلضافـة إىل منظومـة القيـم النارصيـة التـي يقـول بهـا بعض 

املثقفـني، خاصـة أنهـا مازالـت حيـة وقويـة يف الضمـري الشـعبي.  إىل جانـب بعض القيم االشـرتاكية 

التـي تضيـق لتقتـرص عـىل حفنـة محـدودة مـن مثقفـي الطبقـة الوسـطى، خاصـة أنهـا أصبحـت 

مـن خيـاالت املـايض، وضاعـت مالمحهـا مـن الذاكـرة الشـعبية، وخاصـة ذاكـرة الطبقـة الوسـطى. 
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ومـن الواضـح أن غالبيـة هذه املنظومـات الثقافية ذات طبيعة متناقضة، إضافـة أن بعضها مفروض 

مـن الخـارج بواسـطة تكنولوجيا اإلعـالم واملعلومات.  كمنظومـة القيم التي أتت بهـا العوملة وتكاد 

أن متـزق النسـيج االجتامعـي لبعـض الوحدات االجتامعيـة يف املجتمع، وقد فعلـت. ذلك إىل جانب 

أن أي مـن املنظومـات القيميـة، مل يتـم اسـتيعابها بداخـل بنيـة البـرش – باسـتثناء القيـم الدينية – 

ولذلـك نجـد أن غالبيـة السـلوكيات االجتامعيـة يف املجتمـع تقـع عاريـة مـن توجيـه قيمـي متفـق 

عليـه، أى أن هنـاك حالـة مـن الفـوىض يف بنيـة الثقافـة والقيـم (٩٢). تؤكـد جميعها أننـا نعيش يف 

نطـاق حالـة «األنومـي»، أي انعـدام املعايري، التي بدأت بصـورة محدودة يف نهاية التحول االشـرتايك 

السـابق، إال أنهـا أصبحـت متـأل فضـاء املجتمع خـالل فرتة التحـول الليربايل.

 سادساً: تأثري تحوالت نصف قرن عىل بيئة الثقافة ومنظومات القيم

 عـىل مـدى نصـف قـرن جـرت ميـاه كثرية يف نهـر املجتمـع، فقد وقعـت الصعيـد الواقعي، 

تحـوالت مـن الصعـب أن يجـود بهـا خيـال، فقـد بـدأ املجتمـع منـذ صبـاح ثـورة يوليـو ١٩٥٢ مـن 

مجتمـع تقـوده أيديولوجيـا ليرباليـة مشـوهة، إىل جانـب منظومات قيميـة مجـاوره مل تندمج معها 

إن مل تعاديهـا.  فـإذا بنـا نعـود بعـد نصـف قـرن إىل مجتمـع تقـوده أيديولوجيـا ليرباليـة فاسـدة، 

إىل جانـب منظومـات قيميـة تجاورهـا، قـد تختلـف أو تتناقـض معهـا. تحركنـا مـن مجتمـع بـدأ 

بطبقـة عليـا ذات سـلوك أنـاىن يف غالبـه، وتتعايـش مـع الربجوازيـة العامليـة، إىل مجتمـع تسـيطر 

عليـه الطبقـة العليـا ذاتهـا، بعواطفهـا األنانيـة ونزعاتهـا الفرديـة. مجتمع بـدأ بالثورة عىل الفسـاد 

وتغيـري القيـم الفاسـدة، فـإذا  بنـا ننتهـي إىل مجتمـع منتـج للفسـاد متخـيل عـن القيـم الشـفافة 

والنقيـة والطاهـرة، تعـوق حالتـه عمليـة اإلصـالح والتغيـري. وإذا كانـت األشـواق قـد ازدهـرت يف 

صدورنـا مـع بدايـة هـذه التحـوالت، التـي أوحـت لنـا بأننـا عـىل أبـواب تأسـيس مجتمـع قـوي 

وفعـال وقـادر عـىل إشـباع الحاجـات األساسـية للبـرش، مبـا يعمـق مفاهيـم املواطنـة (٩٣).  فـإذا 

بنـا نجـد أنفسـنا يف العقـد األول مـن األلفيـة الثالثـة – بعـد نصـف قـرن تقريبًـا – وقـد انطفـأت 

األشـواق وانتكسـت اآلمـال، وأصابتنـا حالـة مـن الحـرسة عـىل الـذي كان وذهـب.  وكذلـك عـىل 
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القائـم املتهـرئ الـذي ال نعـرف كيـف نوقظـه ونسـتنفر مواضـع الصمـود فيـه، عـّل ذلـك أن يكون 

مقدمـة أو دعـوة ملـرشوع اجتامعـي يعيد إعتدال وإسـتواء املجتمع، ويتسـدعي هويـة أمة. غري أن 

ذلـك يتطلـب تشـخيص مـا انتهت إليـه منظومـة الثقافة والقيـم، متهيًدا الستكشـاف السـبل ألعادة 

بنـاء ثقافـة تحتـوي عىل منظومـات قيمية متامسـكة.

 يكشـف تأمـل الحصـاد الثقـايف أو القيمـي الناتـج عـن التحـوالت االجتامعيـة، التـي خضع 

لهـا املجتمـع املـرصي، أن مثـة مظاهر عديدة لحالـة من االنهيار القيمي، تشـري جميعًهـا إىل مجتمع 

قـد فقـد قيمـه ومـن ثم قواعـده املنظمة للسـلوك. فالسـلوك يف هـذا املجتمـع أصبح عشـوائيًا، قد 

يـأيت يف نطاقـه البعـض السـلوك ونقيضـه، السـلوك السـائد أو املتبـع أصبـح يختلف يف أحيـان كثرية 

عـن مـا ينبغـي أن يكون عليه السـلوك، لغياب القيـم املوجهة أو املنظمة لسـلوكيات البرش أو حتى 

لضعـف أدائهـا وفعاليتهـا (٩٤). لقـد اختلـط كل يشء حتـى أصبـح من الصعـب أحيانًـا التفرقة بني 

الحـالل والحـرام، والخطـأ والصواب، ولذلك أسـبابه ومظاهـره العديدة.

١ – مـن األسـباب املسـئولة عـن هـذه الهشاشـة الثقافيـة تسـارع التحـوالت االجتامعيـة 

االقتصاديـة التـي مـر بهـا املجتمـع، فقـد كان املجتمـع ذو توجـه ليـربايل باألسـاس – إضافـة إىل 

منظومـات قيميـة أخـرى مجـاورة – ثـم تحـول بعـد ١٩٥٢ إىل التوجـه القومـي مـع اتبـاع كل مـا 

سـمى بالتطـور الرأسـاميل املرشـد يف نفـس الوقـت. واسـتمر التوجـه القومـي مـن ١٩٥٢  ميكـن أن يُ

حتـى ١٩٦٠ حيـث انهيـار الوحـدة كأول مـرشوع أو حلـم قومـي. يف أعقـاب ذلـك حـدث تحـول 

جديـد اسـتغرق الفـرتة ١٩٦١ وحتـى ١٩٧٠، حيث تـم التأكيد فيه عـىل التوجهات االشـرتاكية. هذه 

التوجهـات فرضـت رضورة أن توجـه سـلوكيات البـرش مبنظومـة قيميـة غـري املنظومـات التي كانت 

سـائدة مـن قبـل. وحينـام وقعـت نكسـة ١٩٦٧ بـدأ التـآكل يف التحـول االشـرتايك وإن كان بصـورة 

غـري محسوسـة يف البدايـة. غـري أنـه حينـام تـويف الزعيـم االشـرتايك يف ١٩٧٠ بـدأت التحـول عـن 

االشـرتاكية يف اتجـاه الليرباليـة واضًحـا ورصيًحـا. وقـد عجـل مـن ذلـك تراجـع فاعليـة قـوة االتحاد 



٢٧٧ تحوالت الثقافة ومنظومة القيم عرب نصف قرن

السـوفيتي، واتسـاع فاعليـة القـوى الرأسـاملية أو الليرباليـة (٩٥).  وقـد اسـتمر هـذا التحـول حتى 

١٩٩٠ ليبـدأ تحـول جديـد مـع سـقوط االتحـاد السـوفيتي، وبدايـة تشـكل نظـام عاملـي جديـد، 

أصبحـت متغـريات التغـري أو التحـول فيـه مـن الخـارج باألسـاس.

٢ - وإذا كان مـن الطبيعـي أن يكـون التحـول االجتامعـي ذو طبيعـة تراكميـة يف نتائجـه، 

وهـو مـا حـدث بالنسـبة للمجتمعـات التي قطعت شـوطًا عـىل طريق التقـدم، باعتبـار أن التحول 

يحافـظ عـىل الخـربات التـي يحصـل عليهـا املجتمـع، ويعمل عـىل تراكمها لكونها تشـكل رأسـامله.  

فـإن هـذه التحـوالت كانـت ذات تأثـري سـلبى عـىل الثقافـة ومنظومـات القيـم ومـن ثـم أدت إىل 

نتيجتـني، األوىل تبديـد التحـوالت لخـربات املجتمـع ومنظوماتـه القيميـة، فقـد كان كل تحـول الغيا 

ملـا قبلـه.  فقـد ألغـى التحـول االشـرتايك القيـم الليرباليـة باعتبارهـا قيـاًم مدانـة لكونها تشـجع عىل 

االسـتغالل وعـدم املسـاواة.  وألغـى التحـول الليـربايل القيم االشـرتاكية باعتبارها تؤكد عىل املسـاواة 

يف الفقـر، إىل جانـب كونهـا تقتـل الحافـز الفـردي وتشـجع عـىل الكسـل واالعتـامد عـىل الدولـة. 

ثـم جـاءت العوملـة لـرتى يف كل هـذه القيـم، مخلفـات ماضيـة، وعـىل الجميـع أن يعـدوا أنفسـهم 

لألخـذ بقيـم العوملـة. ذلـك يعنـى أنـه إذا كانـت الثقافة تحتـوي عىل مخـزون خربة املجتمـع، فإنها 

بذلـك تشـكل رأسـامله الـذي يجـري تبديـده يف كل مرحلـة مـن مراحـل التحـول (٩٦). وتتمثـل 

الظاهـرة الثانيـة يف أن تتابـع منظومـات القيـم دون هضـم املجتمـع لهـا، يعنـي اسـتيعابه ملضامني 

قيميـه متعـددة ومختلفـة ومتناقضـة، األمـر الـذي يـؤدي إىل إصابة املجتمـع بعرس الهضـم الثقايف، 

أو التخمـة الثقافيـة.  مـام قـد يـؤدي إىل إفـراغ املجتمـع لـكل مـا يف جوفـه مـن قيـم، أو قـد يحيـا 

أحيانًـا بـال قيـم أو بقيـم سـلبية. وإذا كان مـن الصعـب علينـا تصـور أن يغـري اإلنسـان مبادئـه 

وقيمـه مـرات عديـدة يف حياتـه، فإنه يصبح من املسـتحيل أن نتصـور تغيري املجتمـع أليديولوجياته 

الحيـاة  مـدى  هـو  للمجتمـع،  بالنسـبة  محـدودة  زمنيـة  فـرتة  مـدى  عـىل  القيميـة  ومنظوماتـه 

الفرديـة، غـري أن ذلـك قـد حـدث، وقـد شـكل  كارثـة.  لقـد أضعفت هـذه التحـوالت بنيـة الثقافة 

والقيـم، ألنهـا أصبحـت جميعهـا بـال عمـق يف التاريـخ، وبـال جـذور يف املجتمـع، ومـن ثـم فقـد 
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عاشـت الثقافـة تعـاىن مـن أحـد مظاهـر «األنومـي» التـي يشـري يف جانـب منـه إىل ضعـف وعـدم 

تجـذر منظومـات القيـم (٩٧). باإلضافـة إىل ذلـك فقد تخلق يف ال وعي البـرش يف املجتمع منطق أن 

كل يشء مآلـه إىل التغـري واالسـتبدال الرسيـع أي إيل زوال، إًذا فلنتعايـش مـع منظومـات القيم دون 

أن نسـتوعبها، فقـد يـأيت الجديـد الـذي علينا أن نسـتوعبه، وهو حتاًم سـيأيت، وسـوف يـأيت بعده ما 

هـو أكرث جـدة منه.  

٣ – مـن املشـكالت أو الظواهـر التـي عانـت منهـا الثقافة ومنظومـات القيـم كذلك، خالل 

هـذه املرحلـة،  تعـدد املنظومـات القيميـة، ووجودهـا إىل جـوار بعضهـا البعض. وإذا كانـت الحالة 

املثاليـة للمجتمـع أن تكـون لـه ثقافتـه أو مخزونـه القيمـي الـذي يعـرب عـن هويتـه، وهـي الهوية 

الثقافيـة أو القيميـة التـي تشـكل مرجعيتـه يف التعامـل مـع كل مكونـات الوجـود املحيـط به. فإن 

األمـر مل يكـن كذلـك يف مجتمعنـا، فقـد حدثـت قطيعـة مـع املـوروث الدينـي والثقـايف، اإلسـالمي 

واملسـيحي عىل السـواء، وبدأت النظم السياسـية يف اسـتدعاء أو اسـتجالب قيم غربية وغريبة عىل 

املجتمـع مـن الخـارج، لتسـاعد يف تحديـث املجتمع. ونتيجة لذلـك رفض املجتمـع الطبيعي – الذى 

تطـور تلقائيـا -القيـم التـي آتـت بهـا النظـم السياسـية، التـي بادلتـه رفًضـا برفـض موروثـه الثقايف 

(٩٨). ونتيجـة لذلـك فـال املوروث الثقايف تـم تجديد بعض عنارصه ليشـارك يف تحديث املجتمع، وال 

املجتمع انصاع وحدث نفسـه وفق قيم  ومبادئ أيديولوجية، نجحت يف تحديث مجتمعات أخرى. 

ولقـد أدى ذلـك إىل وضـع مدهـش وغريـب حيـث تواجـدت عـىل سـاحة املجتمـع منظومـات قيم 

غـري متفاعلـة.  منظومـة القيـم الدينيـة التي جاءت إىل املجتمع من روافده اإلسـالمية أو املسـيحية، 

وهـي منظومـة قاعديـة وقويـة ألنها متجذرة يف بنية الشـخصية املرصية.  غري أن األنظمة السياسـية 

ظلـت تؤكـد عـىل تحديـد فاعليـة الدين بحـدود الضمـري الفـردي، دون أن تكـون له عالقـة بتنظيم 

املعامـالت يف مختلـف مجـاالت الحياة. يف مقابل ذلك توجد القيم االسـتهالكية التـي تدعو إىل حياة 

ترفيـة مسـرتخية عـىل عكـس التقشـف والفاعليـة التـي تدعو إليهـا القيـم الدينية.  ذلـك إىل جانب 

منظومـة القيـم الليرباليـة التـي تدعـو إىل الحرية االقتصاديـة االجتامعيـة والسياسـية واالحتكام إىل 
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قوانـني السـوق، وتقـر التفـاوت يف القـدرات واحـرتام املصلحـة الخاصـة (٩٩).  يف مقابـل القيـم 

االشـرتاكية املؤكـدة عـىل املسـاواة واحـرتام مبـادئ العدالـة االجتامعيـة، وفـرض أولويـة مصالـح 

الجامعـة عـىل مصالـح الفـرد، وتقييـد حريـة الفـرد بالتزاماتـه نحـو الجامعـة. وهـو مـا يعنـي أن 

منظومـات القيـم املتعـددة واملوجـودة يف فضـاء املجتمـع، مل تكـن منفصلـة فقـط ومل تنصهـر يف 

منظومـة قيميـة واحـدة كذلـك، ولكنهـا قدمـت معـاين متناقضـة مـع بعضهـا البعـض. األمـر الـذي 

أضعـف فاعليتهـا يف توجيـه سـلوك البـرش يف مختلف املجـاالت االجتامعيـة من ناحيـة، واعاقها عن 

اإلنصهـار يف منظومـة قيميـة واحـدة ومتجانسـة من ناحية ثانيـة.  ودفع إىل حالة تسـعى يف إطارها 

كل منظومـة إىل تقديـم معـاين ترفـض معـاين املنظومـة أو املنظومـات األخـرى مـن ناحيـة ثالثـة، 

ونتيجـة لـكل ذلـك تخلقـت حالـة مـن انعـدام املعايـري املتفـق عليهـا أو حالـة «األنومـي» باملعنى 

الدوركيمـي لذلـك (١٠٠).

٤ – برغـم أن الحالـة املثاليـة للمجتمـع تؤكـد عـىل رضورة أن ميتلـك املجتمـع منظومـة 

قيميـة واحـدة.  فإننـا نالحـظ انفصـاالً يف بنيـة الثقافـة بـني القيـم واملعايـري والقواعـد ذات العالقة 

العضويـة بـكل مـن املجتمـع السـيايس واملجتمـع الطبيعـي، وكذلـك املجتمـع املـدين. إضافـة إىل 

التناقـض الداخـيل بـني املنظومـات القيميـة التـي تنتمـي لـكل مجتمـع من هـذه املجتمعـات. وقد 

يرجـع ذلـك يف بعـض منـه إىل أن الدولـة القوميـة يف العـامل العـريب مل تتطـور مـن رحـم املجتمـع 

الطبيعـي.  أو قـد يرجـع إىل أن النظـام السـيايس مل يؤسـس مؤسسـات لصهر قيم املجتمـع الطبيعي 

واملجتمـع السـيايس واملجتمـع املـدىن، كـام أنـه مل يؤسـس عالقـات عضويـة بـني منظومـات القيـم 

التـي تقـع عـىل مسـتويات متباينـة. يف هـذا اإلطـار فإننـا نجـد أنفسـنا يف مواجهـة منظومـات 

الرتاثيـة،  املنظومـة  أو  الدينيـة  القيـم  كمنظومـة  الطبيعـي  املجتمـع  إىل  باألسـاس  تنتمـي  قيـم 

مضافـة إىل منظومـات القيـم التـي تنتمـي إىل املجتمـع السـيايس، وهـي املنظومـات املتضمنـة يف 

أيديولوجيـا املجتمـع السـيايس، كمنظومـة القيـم الليرباليـة ومنظومـة القيـم االشـرتاكية، إضافـة إىل 

منظومـات القيـم التـى تؤكـد عليهـا الثقافـة الطوعيـة للمجتمـع املـدىن. بحيـث يعتـرب ذلـك مظهر 

السـيايس  واملجتمـع  الطبيعـي  املجتمـع  مـن  كل  قيـم  تضعـف  حيـث  «األنومـي»  مظاهـر  مـن 
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بعضهـا البعـض (١٠١).  فـإذا أضفنـا إىل ذلـك القيـم التـي يعمـل املجتمـع املـدين اآلن عـىل نرشها، 

بخاصـة فاعلـه الرئيـس املتمثـل يف املنظـامت األهليـة أو غـري الحكومية.  فإننا سـوف نجـد أن لدينا 

ثالثـة منظومـات قيميـة مل يحـدث بينهـا انصهـار، األمـر الـذي يخلـق حالـة مـن تعـدد مرجعيـات 

السـلوك.  فـإذا حـدث أن تناقضـت هـذه املرجعيـات مـع بعضهـا البعض فـإن تأثريها عىل السـلوك 

يف جملتـه سـوف يصبـح ضعيًفـا.  وقـد يتعامـل الفـرد بصـورة نفعيـة وذرائعيـة مـع املرجعيـات 

القيميـة املتباينـة، ومـن ثـم تتحـول القيـم لديـه إىل وسـائل وليسـت غايـات. وقـد ينحـرف الفعـل 

الفـردي عـن مرجعيـة معينـة ملجتمـع بعينـه،  إىل مجتمـع مبرجعيـة قيميـة أخـرى أو مجتمـع آخر 

ا.  فاملطالـب بالدولـة ذات املرجعيـة الدينيـة قـد تباركهـا املرجعيـة الدينيـة،  طبيعيًـا كان أم سياسـيً

ولكـن املرجعيـة االشـرتاكية أو الليرباليـة تدينها وترفضهـا. وامللحد الخارج عن امللة قـد تباركه بعض 

األيديولوجيـات العلامنيـة، لكنـه يصبـح موضـع إدانـة من قبـل القيـم أو املرجعية الدينيـة. يف هذا 

اإلطـار تتخلـق مـرة أخـرى حالـة من حـاالت «األنومي» التـي تعني وجـود حالة من الفـراغ القيمي 

األخالقـي الـذي يسـود املجتمـع (١٠٢)، ويف هـذه الحالـة قـد يصبح سـلوك البـرش عشـوائيًا وعاريًا 

مـن األخـالق أحيانًا.

٥ – غيـاب أو ضعـف مؤسسـات التنشـئة االجتامعيـة، وذلـك اسـتناًدا إىل أن منظومة القيم 

تـؤدي دورهـا عـىل نحـو ما أرشت من خالل ثالثة مسـتويات، يف إطار املسـتوى األول نجـد أن القيم 

توجـد يف الفضـاء االجتامعـي كرموز تحدد الحالل والحرام الديني كام تحدد الخطأ والصواب الثقايف. 

ويتمثـل املسـتوى الثـاين يف وجـود القيـم باعتبارها تشـكل البناء املعيـاري الضابـط لتفاعل البرش يف 

مواقفهـم االجتامعيـة املتنوعة، داخل مختلف املجاالت االجتامعيـة. ويف هذه الحالة قد تأخذ القيم 

شـكل العادات والتقاليد واألعراف الضابطة للمواقف املختلفة، والتي تؤدي دورها من خالل صيغة 

التوقعـات املتبادلـة. ويشـري املسـتوى الثالـث لتواجـد منظومـة القيـم إىل الحالـة التـي تلعـب فيها 

مؤسسات التنشئة املتعددة أدوارها، يف تأسيس الضمري الفردي من خالل عملية التنشئة االجتامعية 

التـي تقـوم بهـا هـذه املؤسسـات (١٠٣).  وتوجـد ثـالث حـاالت تشـري إىل ضعـف أداء مؤسسـات 
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التنشـئة االجتامعيـة، يف الحالـة األوىل نجـد أن مؤسسـات التنشـئة االجتامعيـة قـد تـؤدي دورهـا 

أحيانًـا مبسـتوى غـري فعـال،  فمثـالً قـد كانـت العائلـة املمتـدة هـي العائلـة التـي تسـتطيع القيـام 

بعمليـة التنشـئة االجتامعيـة بصـورة فعالة وشـاملة، لكونها النمـط العائيل الذى كان سـائداً وتآكل. 

عـىل خـالف ذلـك اآلن، حيث يتشـكل التكويـن العائيل يف املجتمع املرصي بنسـبة ٢٣٪ مـن العائلة 

املمتـدة، ىف مقابـل نسـبة ٧٧٪ مـن العائـالت التـي أصبحـت عائـالت نوويـة، ونظـرًا لقـدرة هـذه 

األخـرية املحـدودة عـىل التنشـئة – لضيـق مسـاحة الوقـت املخصـص للتنشـئة يف الزمـان األرسي – 

فقـد اتجـه املجتمـع الحديـث إىل خلق بدائـل لها.  فإذا مل يوجـد يف املجتمع بدائل للقيام بالتنشـئة 

االجتامعيـة، فـإن األمـر يصبـح كارثـة، ألن الطفـل سـوف تتلقفـه مصـادر عديـدة، رمبـا غـري سـوية 

تتـوىل تنشـئته، ويف هـذا اإلطـار مـن املحتمـل أن ينشـأ الطفـل وفـق قيـم منحرفـة. ويرتبـط بذلك 

ضعـف دور املدرسـة التـي اقتـرص عىل تلقـني مجموعة من املعـارف اإلدراكيـة دون االهتامم بغرس 

منظومـات القيـم الرتبويـة واألخالقيـة األخـرى، األمـر الـذي يعنـي غيـاب دور املدرسـة يف التنشـئة 

االجتامعيـة عـىل القيـم (١٠٤).  ويتصـل بذلـك ضعف دور التنشـئة الدينية، عىل الصعيد اإلسـالمي 

واملسـيحي عـىل السـواء، بسـبب تراجـع حجـم وفاعليـة هـذه املؤسسـات. فلـم يعـد «الُكتْـاب 

الريفـي» أو مـا ميكـن أن يناظـره يقـوم بـذات الـدور، ومل تعد اآلليـة املامثلة عىل الطرف املسـيحي 

تقـوم بنفـس الـدور.  ونتيجة لذلك تآكل دور املدرسـة يف التنشـئة الدينية، ومل يقـدم الدين للصغار 

سـمًحا ومعتـدالً، يحتـوى اآلخـر يف نطـاق أخـوة إنسـانية حيـة وتركـت السـاحة رحبـة ملجموعـات 

التطـرف والعنـف واالرهـاب يك تقـوم هـي بالتنشـئة وفق قيـم التطـرف والعنـف واالرهاب.

 فـإذا انتقلنـا إىل الحالـة الثانيـة والتـي تتعلـق مبؤسسـات التنشـئة االجتامعيـة يف املجتمـع 

السـيايس فسـوف نجـد غيـاب أو ضعـف آداء هذه املؤسسـات كذلك، فلـم يحدث أن قـام املجتمع 

االشـرتايك بتأسـيس مؤسسـات للتنشـئة وفًقـا للقيـم االشـرتاكية، اللهـم إال بعـض التكوينـات التابعة 

– حينئـذ – لالتحـاد االشـرتايك املرتهـل، والتـي اقتـرص دورهـا عـىل تدريـب الشـباب عـىل حفـظ 

املاركسـية  عـن  السـطحية  املعلومـات  ببعـض  تعريفهـم  إىل  إضافـة  الشـعارات،  بعـض  وترديـد 
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ومنـاذج االشـرتاكية.  ومـا حـدث بالنسـبة للتنشـئة وفًقـا للقيـم االشـرتاكية حدث بالنسـبة للتنشـئة 

الليرباليـة، حيـث غيـاب فاعليـة التنشـئة السياسـية أو عـدم وجودهـا كليـة. ومـا دمنـا نتحدث عن 

مؤسسـات التنشـئة ذات الصلة باملجتمع السـيايس فإننا نعتقد أن اإلعالم عندنا ليس لديه منظومة 

قيميـة أو ميثـاق أخالقـي، يحـدد لـه مـا ينبغـي تنشـئة البـرش يف املجتمع عليـه، األمر الـذي يجعل 

أداءه عشـوائيًا هـو اآلخـر. ويحـدث نفـس األمـر – وهي الحالـة الثالثـة – بالنسـبة للمجتمع املدين 

كذلـك، فـال أعتقـد أن األحـزاب قـد لعبـت دوًرا من أجل تأهيـل النشء وفًقـا لربامجهـا ومنظوماتها 

القيميـة (١٠٥).  كـام ال أعتقـد أن النقابـات قـد فعلت نفـس اليشء، وكذلك ال أعتقـد أن املنظامت 

غـري األهليـة قـد أدت دوًرا فعـاالً يف هـذا الصـدد. اللهـم إال بعـض املنظـامت القليلـة التـي تـدرك 

مسـئوليتها االجتامعيـة يف هـذا االتجـاه، بداللـة أن العمل األهـيل أو التطوعي يتحقـق يف مجتمعنا، 

بـدون الثقافـة أو القيـم الحديثـة للعمـل األهـيل، وهـي القيم التي ميكـن أن تقوم األرسة واملدرسـة 

والجهـاز اإلعالمي بغرسـها يف شـخصية األبناء.

٦ -  باإلضافـة إىل ذلـك فقـد أخرتقـت فضاءنـا الثقـاىف أو القيمـى ثـالث منظومـات قيميـة 

سـوف تـأيت عـىل األخـرض واليابـس إذا اسـتمر الحـال عـىل مـا هـو عليـه، حيـث تتجسـد املنظومـة 

األوىل يف القيـم االنتهازيـة التـي حلـت محـل القيـم النضاليـة لرشائـح عديـدة يف بنيـة الطبقـة 

الوسـطى.  وقـد رأينـا أن هـذه القيـم قد بـدأت ىف املرحلة النارصيـة عىل خلفية تفضيـل أهل الثقة 

لـدوا أعـىل املناصـب ألحسـاس النظـام السـيايس باألمـان  وأهـل الـوالء عـىل أهـل الخـربة، الذيـن قُ

تجاههـم وحدهـم، األمـر الـذي دفـع الكثرييـن مـن نظرائهـم ألن يسـعوا أو يطلبـوا أن يكونوا أهل 

ثقـة كذلـك.  يضـاف إىل ذلـك أن منـاخ الدولـة االشـرتاكية سـاعد عـىل منـو هـذه البـذور االنتهازية 

حيـث عـودت الدولـة بعطائهـا السـخي وبـدون مقابـل أبناء الطبقـة الوسـطى عىل عـادة أو ثقافة 

األخـذ دون العطـاء (١٠٦).  األمـر الـذي تطـور إىل تفضيـل الصالـح الخـاص عـىل الصالـح العـام، 

ثـم إىل اسـتغالل الصالـح العـام لتمكـني الصالـح الخـاص. وحينـام غرقـت سـفينة الدولة االشـرتاكية 

فـرت منهـا الفـرئان االنتهازيـة مذعـورة لتقفـز إىل سـطح السـفينة الليرباليـة، التـي مازالـت قـادرة 
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عـىل اإلبحـار. فأبنـاء الطبقة الوسـطى هـم الذين سـاعدوا يف صياغـة أيديولوجيا االنفتاح وترسـانته 

القانونيـة. وهـم الذيـن تحالفـوا – بـرؤوس أموالهـم الصغـرية التـي حصلـوا عليهـا مـن وظائفهم يف 

القطـاع الحكومـي، أو عمـوالت القطـاع الخـاص يف املرحلة االشـرتاكية – مـع الطبقة العليـا الوطنية 

والعامليـة، متناسـني أنهـم كانـوا عمـد االشـرتاكية وأنهـم شـاركوا يف تصفيـة هـذه الطبقـة.   هـذه 

القيـم االنتهازيـة ازدهرت واتسـعت مسـاحتها، حتى باتت تشـكل أحد منظومات الفسـاد واالنهيار 

الثقـايف والقيمـي يف املجتمـع، وهي التي تشـكل اآلن مرجعية لكل مظاهر الفسـاد وعدم الشـفافية 

املجتمع. يف 

 وتتصـل املنظومـة القيميـة الثانيـة يف هـذا الصـدد، باتسـاع مسـاحة الثقافـة االسـتهالكية 

يف املجتمـع، وهـو االتسـاع الـذي تزايـد بصـورة تدريجيـة. بـدأت موجـة االسـتهالك األوىل جنينيـة 

حينـام فضلـت الطبقـة العليـا – الريفيـة والحرضيـة – التـي أُضـريت مصالحهـا يف املرحلـة القوميـة 

واالشـرتاكية، أن تبـدد مدخراتهـا اسـتهالكيًا.  فعاشـت حياة مرتفة سـواء داخل مجتمعها أو مارسـت 

الـرتف خـارج حـدوده، ثـم حـدث اتسـاع جديـد للثقافـة االسـتهالكية مـن خـالل موجة االسـتهالك 

الثانيـة، التـي تولـدت عـن هجـرة أبنـاء الطبقـة الوسـطى إىل مجتمعـات الخليـج. حصلـوا هنـاك 

عـىل مرتبـات عاليـة مل تجـد طريقهـا إىل قنوات اسـتثامرية إنتاجية فتدفقت إىل أسـواق االسـتهالك. 

وميكـن القـول بـأن املهاجريـن إىل مجتمعـات الخليـج هـم املسـئولون عن هـذه املوجـة الثانية من 

االسـتهالك يف املجتمـع. وقـد إتسـعت مسـاحة ثقافـة االسـتهالك باملوجـة الثالثـة التـي جـاءت مـع 

اخـرتاق ثقافـة العوملـة لثقافتنـا.  وهـي الثقافـة التـي اسـتهدفت املـرأة والشـباب باألسـاس، حيـث 

اسـتخدم اإلعـالن واإلعـالم وتكنولوجيـا املعلومـات، ترسـانة جديدة من أجـل القهر والرتكيـع الثقايف 

للشـعوب. وإذا كان مـن حـق الشـعوب املتقدمـة أن تعيـش حالـة ثقافـة الرتف واالسـتهالك، فليس 

مـن حـق الشـعوب التـي أصبحت أكـرث تخلًفا أن تنرش بعـض رشائحهـا ىف فضائها ثقافة االسـتهالك.  

مقابـل حرمـان أكـرث مـن ٥٠٪ مـن سـكان مجتمعهـا مـن إشـباع حاجاتهـم األساسـية، ومـا زالـوا 

يعيشـون تحـت خـط الفقـر، ٢٥٪ منهـم يعيـش تحـت خطر الفقـر املضجـع (١٠٧).
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 وتعتـرب ثقافـة االنحـراف هـي املنظومة الثقافيـة الثالثة التي بدأت توجد مبسـاحة واسـعة 

يف فضائنـا الثقـايف، ويرجـع وجودهـا ملتغـريات عديدة هي املسـئولة عن ذلك. ىف هذا اإلطار تشـكل 

ثقافـة املخـدرات املنظومـة الثقافيـة األوىل التـي لهـا وجودهـا يف هـذا النطـاق، ويرجـع ذلـك مـن 

ناحيـة لضيـاع املـرشوع االجتامعـي أو القومـي الـذي يسـتنفر الطموحـات ويلهمها. فليسـت هناك 

طموحـات تتعلـق بالحـارض أو املسـتقبل، ويف مثـل هـذا الوضع املـؤمل تتعمق الحاجـة إىل الهروب، 

حيـث تلعـب الظـروف االقتصاديـة والسياسـية التـي ميـر بهـا املجتمـع أدوارهـا يف تهميـش فئـات 

اجتامعيـة عديـدة.  تفضـل أن تهـرب مـن أوضاعهـا املهمشـة من خـالل املخدرات إىل عـامل الالوعي 

الـذي ينتقـص فيـه اإلحسـاس بالتهميـش. ثقافـة التطـرف أيًضـا هـي وليـدة هـذه الحالـة، فحينـام 

يعجـز بعـض البـرش، بخاصـة مـن ذوي املرجعيـات الدينيـة، عـن إشـباع حاجاتهم، وحينـام تتصادم 

حالـة الـرتف االسـتهاليك املنحـرف أحيانًـا مـع تقشـف رموزهـم الدينيـة الطاهـرة.  فـإن االنسـحاب 

املتمـرد يكـون طريقهـم الوحيـد، حيـث التعلق بحرفيـة نصوص الدين بـال تأويـل أو إدراك معتدل.  

إضافـة إىل أن التطـرف يكـون عـادة وليـد حالـة مـن الحصـار، وللخـروج مـن الحصـار البـد مـن 

العنـف، والعنـف املتطـرف، غـري املـربر يف أحيـان كثـرية.  العنـف الذي يخرجـون به عـن امللة وعن 

تسـامح الديـن كـام «تخـرج السـهم مـن الرميـة». ثقافـة الجنس خـارج إطـار الرشعية هـي الحرام 

الثالـث الـذي أصبـح ميـأل حياتنـا، يتدفـق عـىل حياة األرسة مـن اإلعالم الـذي يرص عىل فـض براءتها 

وبكارتهـا. ويتدفـق يف الشـارع فيصبـح تحرشـا واغتصابًا وجنًسـا بالقـوة وعنوة، كـام يصاحب إنجاز 

صفقـات املرشوعـات واألعـامل ليسـمى عمولـة (١٠٨).  أو يقيض الشـباب حاجتهـم  إليه من خالل 

آليـة الـزواج العـريف خـارج إطـار الرشعيـة، وأحيانًـا يقـع يف املنطقـة املقدسـة للمجتمـع ليصبح زنا 

املحارم.

 تشـــري هـــذه الحـــاالت جميًعـــا إىل فضـــاء ثقـــايف هـــش وضعيـــف تتناقـــض منظوماتـــه 

ــة  ــات الفعالـ ــالك اآلليـ ــع إمتـ ــد املجتمـ ــة، ويفقـ ــن ناحيـ ــض مـ ــا البعـ ــع بعضهـ ــة مـ القيميـ

للتنشـــئة وفـــق بعـــض القيـــم الثقافيـــة الفعالـــة واإليجابيـــة مـــن ناحيـــة ثانيـــة، ويتـــم 

اخرتاقـــه بـــال رحمـــة مـــن قبـــل ثقافـــة العوملـــة العاتيـــة،  التـــي متتلـــك كل أســـباب آليـــات 
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االخـرتاق مـن ناحيـة ثالثـة. والسـؤال الـذي نطرحـه هـل بعـد ذلـك يحـق لنـا الحديـث بعـد ذلك 

عـن وجـود منظومـة قيميـة ميكـن أن توجه السـلوك يف مختلف مجـاالت الواقـع االجتامعى؟، وهل 

يحـل لنـا أن نتسـاءل، ملـاذا سـلوكياتنا يف الشـارع، ويف املؤسسـة التعليميـة، ويف املجـال السـيايس 

واالقتصـادي، وحتـى داخـل الحيـاة األرسيـة، أصبح عشـوائيًا وأنانيا وفرديـا وال أخالقنـا؟!! إذا كنا قد 

تأملنـا يف الصفحـات السـابقة األبعـاد املختلفـة ألزمة ثقافة األمـة، فقـد آن األوان ألن نتصدى لتأمل 

جديـد يتعلـق بسـبل الخـروج مـن األزمـة، ولذلك حديـث آخر.

سابعاً: الحصاد، إنهيار الثقافة وتشقق جدران املجتمع، فأين املفر؟

 إذا تأملنـا مسـرية املجتمـع والثقافـة ىف العقـود السـبعة األخـرية والتى بدأت مـع منتصف 

األلفيـة الثانيـة وإمتـدت تفاعالتهـا حتـى العقـد الثـاىن مـن األلفيـة الثالثة، فسـوف نجـد أن الخط 

البيـاىن للثقافـة ىف إتجـاه الهبـوط واإلنهيـار.  ومادامـت الثقافـة قـد أصابهـا الوهـن والتشـظى مـن 

ناحيـة، إضافـة إىل دفعهـا املجتمـع ىف إتجـاه التفكيـك من ناحية ثانيـة.  إذا تحقق هـذا التأمل بعد 

رحلـة العقـود السـبعة فسـوف نجـد أن هنـاك مجموعة من املتغـريات التى أثرت عىل بنيـة الثقافة 

واملجتمـع، كـام أن هنـاك مجموعـة مـن النتائـج التى ترتبت عـىل ذلك. 

 ويعترب غياب الرتاكم الثقاىف، وضعف إعادة إنتاج الثقافة من املتغريات التى كان لها تأثريها 

السـلبى عـىل بنيـة الثقافـة، وقـد أرشنا إىل ذلـك.  ويتضح ذلك من أنـه برغم إنفصـال أيديولوجيات 

األنظمـة السياسـية املتتابعـة عـن ثقافـة املجتمـع، فإننـا نجـد أن كل مـن هـذه األيديولوجيات، قد 

حاولـت االقنـاع بوجودهـا، وتأكيـد رشعيتهـا بواسـطة ثقافـة املجتمـع.  حيث سـعت االشـرتاكية إىل 

االسـتفادة مـن الثقافـة الدينيـة للمجتمع والتى تهتـم بالفقراء إىل تربير وجودهـا، فقد كرث الحديث 

عـن النبـى «صـىل اللـه عليـه وسـلم» بإعتباره نصـري الفقراء، كـام كرث الحديـث عـن أىب ذر الغفارى 

بإعتبـاره أحـد الصحابة املبرشين بالجنة والذي عرب عن توجهات إشـرتاكية.  ومع بداية السـبعينيات 

العلـم  عـن  الحديـث  بـدأ  االشـرتاكية،  األيديولوجيـا  الليرباليـة محـل  األيديولوجيـا  حينـام حلـت 

واإلميـان، وعـن قدريـة الفقـر والغنـى، وغـري ذلك من املعـاىن الرمزية التـى تدعم مكانـة األغنياء ىف 
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املجتمـع، وتدعـم بالتـاىل التوجـه الليـرباىل، والفرديـة والقطـاع الخـاص.  وهـو األمـر الـذى يعنـى 

أنـه بـدالً مـن أن تدعـم األيديولوجيـات ثقافـة املجتمـع – كـام هـو الحـال ىف املجتمعـات الغربيـة 

حيـث ولـدت هـذه األيديولوجيـات مـن رحـم الثقافـة – وتدفـع إليهـا ىف كل لحظـة بقيـم مضافة، 

فإنهـا إسـتنزفت املعـاىن الثقافيـة للمجتمـع لتؤكـد أو تدعـم وجودهـا.  وقـد أدت هـذه الحالـة إىل 

عزلـة الثقافـة، وعـدم تفعيـل معانيهـا ىف نطاق املجـال العام وظروفـة ومتغرياته وقضايـاه الجديدة 

واملتجـددة.  ونتيجـة لذلـك تقدمـت املعـاىن األيديولوجيـة ىف أحيان كثـرية عىل معـاىن الثقافة، التى 

أصبحـت عاجـزة عـن تنظيـم التفاعـل أو ضبـط سـلوكيات البرش ىف مختلـف نطاقات املجـال العام.  

 ويشـكل اإلنهيـار الـذى أصـاب مؤسسـات التنشـئة االجتامعيـة املتغـري الثـاىن، الـذى لعب 

دوراً أساسـييا ىف تشـظى بنيـة الثقافـة وتشـقق املجتمع واإلنهيـار والضعف الذى أصاب مؤسسـات 

التنشـئة االجتامعيـة.  فمـع منتصـف القـرن العرشيـن، وبعد قيام ثـورة يوليـو ١٩٥٢ رشع املجتمع 

املـرصى ىف تنميـة مركزيـة شـاملة قادتهـا الدولـة القوميـة ثـم الدولـة االشـرتاكية بعد ذلـك.  غري أن 

هـذه التنميـة كانـت ىف الغالـب ذات طبيعـة حرضيـة باألسـاس، إضافـة إىل أنهـا عملت عـىل تنمية 

املـوارد البرشيـة، مـن خـالل توفـري خدمـات التعليـم والصحـة واالسـكان، وجميعها دفعـت إىل رفع 

شـأن السـياقات الحرضيـة، التـى توفـرت بهـا غالبيـة فـرص الحيـاة عـىل حسـاب الريف.  وبسـبب 

عمليـة التحديـث مـن ناحيـة، وتـردى األوضـاع املعيشـية بخاصـة االقتصاديـة ىف الريف مـن ناحية 

ثانيـة، وقـع تحـول ىف البنـاء القـراىب للريف، حيث بدأت نسـب العائالت املمتـدة ىف الرتاجع، لصالح 

إتشـار منـط األرسة النوويـة.  األمـر الـذى أدى ىف النهايـة إىل أنهـا أصبحـت النمـط السـائد، بخاصـة 

ىف السـياقات الحرضيـة، خاصـة بعـد تدفـق موجـات الهجـرة مـن الريـف إىل املدينـة. يضـاف إىل 

ذلـك أنـه ىف العقـود األخـرية بـدأت األرسة تعـاىن مـن اإلنهيار، مـؤرش ذلـك إرتفاع معـدالت الطالق 

واالنفصـال، والصمـت العاطفـى وحتـى الخيانـات الزوجيـة.  وهـى الحـاالت التـى أعجـزت األرسة 

عـن القيـام بالتنشـئة االجتامعيـة، أو إضعافهـا كمؤسسـة آلعـادة إنتـاج الثقافة، إضافـة إىل الطبيعة 
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االنتقاليـة غـري املسـتقرة، وهـى الحالـة التـى تؤثـر عـىل الثقافـة ومنظومـات القيم األرسيـة.  لذلك 

نسـتطيع القـول بـأن األرسة عجـزت عـن تنشـئة بـرش قادريـن مـن خـالل التفاعـل االجتامعـى عىل 

إعـادة إنتـاج الثقافة.  

 وتعتـرب املؤسسـة التعليميـة هى املؤسسـة الثانيـة املعنية بالتنشـئة االجتامعيـة والثقافية، 

غـري أننـا إذا تأملنـا أوضـاع املؤسسـات التعليميـة فسـوف نجد أنها قـد عانت من الضعـف والوهن 

االجتامعيـة  للتنشـئة  مؤسسـات  تشـكل  أن  عـن  أعجزهـا  الـذى  األمـر  السـابقة،  العقـود  خـالل 

والثقافيـة، فقـد سـقطت أخـالق املعلـم، وأصبحـت العمليـة التعليميـة تنجـز بدون غطـاء أخالقى.  

وأصبـح املعلـم مجـرد ناقـل للمعرفـة، دون أن يصبـح مربيـا يتوىل غـرس القيم.  وإنتـرشت الدروس 

الخصوصيـة، التـى لعبـت دوراً  ىف إسـقاط أى قداسـة عـن العمليـة التعليميـة. ذلـك باإلضافـة إىل 

متـزق خريطـة التعليـم وتشـكلها مـن قطع غـري متناسـقة، التعليـم الحكومـى باللغة العربيـة وآخر 

باللغـة االنجليزيـة، والتعليـم األجنبى من كل جنسـية ولغـة، ثم التعليم الخاص العـرىب واالنجليزى، 

وجميعهـا انظمـة تعليميـة تعمـل حسـب قوانني السـوق ومبعايـري الربـح والخسـارة، دون االهتامم 

أصـاب  الـذى  التـرشذم  هـذا  وبسـبب  التعليميـة.   للعمليـة  األخالقيـة  باملتضمنـات  أو  بالرتبيـة 

املؤسسـات التعليميـة، فإننـا نجدهـا غـري قـادرة عـىل إعـادة إنتـاج الثقافـة، إن مل تعمل عـىل تآكل 

أطرافهـا.  وإذا كانـت املؤسسـات التعليميـة هـى التى تعمـل عىل ضخ معـارف ومضامني جديدة ىف 

بنيـة الثقافـة، ىف مختلـف املجتعـات، فإنهـا عجـزت عـن ذلك ىف مجتمعنـا، فال هى ضخـت معارف 

جديـدة ىف بنيـة الثقافـة، وال هـى زودت الثقافـة مبضايـن أخالقيـة جديـدة، ومـن ثـم فـإن التفاعل 

االجتامعـى الـذى يشـارك فيـه املنتمـون لهـذه املؤسسـات التعليميـة، عاجـز عـن أن يضـخ ىف بنيـة 

الثقافـة مضامـني أو حقائـق جديـدة.  مبـا يعيـد إنتاج الثقافـة، ويعمل عىل تجديدهـا، بحيث تكون 

قـادرة عـىل التفاعـل مع املتغـريات والظـروف والحقائـق الجديـدة واملتجددة.  

ــات  ــة، بعملي ــاج الثقاف ــىل إنت ــع ع ــدرة املجتم ــاق ق ــذى أع ــث ال ــري الثال ــل املتغ  ويتص

أصبحــت  قــد  نجدهــا  حيــث  القوميــة،  الثقافــة  لهــا  تعرضــت  التــى  الثقــاىف  االخــرتاق 

هدفــا لألخــرتاق مــن مصــادر عديــدة.  ويتمثــل املصــدر األول الخــرتاق الثقافــة القوميــة 
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ىف املضامـني الثقافيـة املتدفقـة مـن تكنولوجيـا االعـالم واملعلومـات، وهى املضامني التـى تضخ قيام 

ومعايـري جديـدة توجـه سـلوكيات، تختلف عـن تلك املتصلـة بثقافتنـا القومية، خاصـة إذا أرتبطت 

بهـا فئـات محـددة ىف املجتمـع، كاملرأة والشـباب.  ويتحـدد املصدر الثـاىن إلخرتاق الثقافـة القومية 

ىف تطويـر الجامعـات املحليـة داخـل املجتمـع القومـى لثقافاتهـا الفرعيـة، بحيث شـكلت املرجعية 

لتوجيـه سـلوكيات عـدد كبـري مـن أعضـاء املجتـع.  بحيـث تعـوق هـذه املرجعيـات الفرعيـة دور 

الثقافـة القوميـة كمرجعيـة عامـة موجهـة لسـلوكيات البرش ىف مختلـف املجـاالت االجتامعية ومن 

ثـم إعـادة إنتاجهـا لتتكيـف مـع الظـروف املتغـرية.  وقـد تـأىت لحظـة معينة تكـون فيهـا الثقافات 

الفرعيـة أو بعضهـا اكـرث قـدرة عـىل التجـدد، وأكـرث قـدرة عـىل التكيـف مـع الظـروف املتغـرية 

واملتجـددة، األمـر الـذى يـؤدى إىل  أهـامل الثقافـة القوميـة، ومـن ثـم تعميـق عجزهـا عـن إعادة 

إنتـاج ذاتها. 

 ويشـري املتغـري الرابـع إىل أنـه إذا كانـت الثقافـة القومية تشـكل كائنـا عضويـا، فإنه يصبح 

باإلمـكان إصابـة الثقافـة ببعـض األمـراض الثقافيـة، حيـث تنتـرش ىف بنيـة الثقافـة بعـض الثقافـات 

االسـتناد  أو  بالرجـوع  التفاعـل  يتـم  حيـث  البـرش،  لسـلوكيات  مرجعيـة  تشـكل  التـى  املرضيـة، 

إليهـا.  ومـن ثـم يـؤدى التفاعـل وفقـا لهـا إىل إعـادة إنتاجهـا، بحيـث يـؤدى إعـادة إنتـاج هـذه 

الثقافـات املرضيـة إىل حالـة مـن الوبـاء الثقـاىف، الـذى يـؤدى ىف املـدى الطويـل إىل القضـاء عـىل 

الثقافـة القوميـة.  مثـال عـىل ذلـك أنـه إذا كان املجتمـع يخضـع لعمليـة التنميـة والتحديـث، فإن 

مـن شـأن ثقافـة االسـتهالك أن تبـدد مقـدرات املجتمـع.  كذلـك يـؤدى أنتشـار ثقافـة املخـدرات 

عـامل  ىف  إنخراطهـا  يكـون  حيـث  املجتمـع،  ىف  أهميـة  الفئـات  أكـرث  تهميـش  إىل  الشـباب  بـني 

املخـدرات خصـام مـن قدراتـه، ومدخـال لنشـأة ثقافـات إنحرافيـة عديـدة، كاإلغتصـاب والجرميـة.  

يضـاف إىل ذلـك فـإن إنتشـار ثقافـة التحـرش ىف املجتمـع، الـذى تشـري إىل سـقوط النقـاء والطهارة 

عـن أخالقـه،  يضـاف إىل ذلـك ثقافـة الفسـاد، التـى تعمـل بإتجـاه تحويـل مـا هـو عـام لصالـح 

مـا هـو خـاص، وتـؤدى إىل فـرض هـدر مـوارد املجتمـع.  إرتباطـا بذلـك فإنـه مـن الطبيعـى أن 

تـؤدى هـذه الثقافـات املنحرفـة إىل عجـز الثقافـة القوميـة عـن إنتـاج ذاتهـا، إن مل تخضـع لحالـة 
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مـن التـآكل تحـت وطـأة الثقافـات املنحرفـة، وىف هـذه الحالـة فـإن ثقافة االنحـراف من شـأنها أن 

تدعـم االنحـراف، وتـؤدى إىل حالـة مـن اإلنهيـار االجتامعى.  

 وإذا كانـت املتغـريات السـابقة قـد لعبـت دوراً أساسـياً ىف متزيـق نسـيج الثقافـة القومية، 

بحيـث تـؤدى هـذه الحالـة السـلبية إىل إنعكاسـها عـىل أوضـاع املجتمـع وظهـور بعـض الظواهـر 

املرضيـة،، بإعتبـار أن الثقافـة هـى املوجهة والضابطـة للتفاعل الحادث فيه.  من هـذه الظواهر أننا 

نالحـظ سـقوط الجتمـع أسـرياً لإلنقسـامات االجتامعيـة التى تجد رشعيتهـا ىف االنقسـامات الثقافية 

السـائدة ىف املجتمـع. تأكيـدا لذلـك أننـا إذا تأملنا األوضـاع ىف املجتمع املرصى خـالل العقود الثالثة 

األخـرية، بخاصـة نصـف العقـد الثـاىن مـن األلفيـة الثالثـة، فإننـا سـوف نجـد إنقسـام املجتمـع إىل 

جامعـات عديـدة متناحـرة.  مثـال عـىل ذلـك أننـا نجد االسـالميني سـواء كانوا مـن السـلفيني الذين 

يريـدون جـذب املجتمـع مـن حـارضة ليعيش ىف قلب عصـور سـابقة.  أو جامعة األخوان املسـلمني 

الذيـن يتعاملـون مـع الدين مبنطـق برامجاىت، وميارسـون العبث بالدين لتحقيق مكاسـب سياسـية، 

وهـى مامرسـات ترفضهـا طهـارة الديـن ونقائة.  ىف مقابل االسـالميني نجـد الجامعـة الليربالية، التى 

تسـعى إىل نـوع مـن التطـرف الليـرباىل الـذى يؤكـد عـىل الحريـة الفرديـة، بإعتبارها حريـة مطلقة 

بغـض النظـر عـن إحتياجـات الجامعـة ومتطلباتهـا. ومثلـام نجـد أن االسـالميني ال يجـدون مـربراً 

ملفهـوم الوطـن واملواطنـة، فإننـا نجد أن الليرباليـني املتطرفون ينكـرون أن يكـون للمجتمع والوطن 

هويـة.  باإلضافـة إىل ذلـك توجـد جامعـات وفئـات إجتامعيـة عديـدة، تجـد مرجعيتهـا ىف أى مـن 

الثقافـات الفرعيـة، ىف هـذا اإلطـار فإننا نجـد أن للمرأة ثقافتها، وللشـباب الرافض واملتمـرد ثقافته، 

وألدعيـاء الدفـاع عـن حقـوق اإلنسـان ثقافتهـم الغربيـة واملغرتبـة.  ىف هـذا اإلطـار يتـآكل اإلجامع 

واالتفـاق االجتامعـى، حيـث يـوىل الجميـع وجوههـم نحـو إتجاهـات شـتى، يشـري معنـى وجودها 

إىل أننـا ىف حاجـة إىل عقـد إجتامعـى جديـد، يتـوىل مل شـمل أطـراف املجتمـع، ويعمـل عـىل تأكيد 

وحدته ومتاسـكة.  

 مـــن نتائـــج هـــذه الحالـــة كذلـــك، إنتشـــار حالـــة األنومـــى الثقافيـــة التـــى تتناظـــر 
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أو تتضافـر مـع حالـة مـن الفـوىض االجتامعيـة،  تأكيـداً لذلـك أننـا نجـد أن التفاعـل االجتامعـى ال 

تحكمـه وال تنظمـه معايـري محـددة.  سـواء التفاعـل الحـادث ىف األرسة، حيث يغيـب االتفاق حول 

قيـم أو معايـري محـددة لتنظيـم التفاعـل، ألن الثقافـة األرسيـة الواحدة واملتجانسـة قد تسـاقطت، 

بحيـث وجدنـا ىف األرسة اكـرث مـن ثقافـة توجـه سـلوكيات أفرادهـا.  ولذلـك تصادمـت السـلوكيات 

داخـل األرسة، ووقـع العنـف األرسى ىف إتجاهـات عديـدة، عنـف الرجـل مـع املـراة، وعنـف األب 

مـع األبنـاء، وعنـف األبنـاء مـع اآلبـاء.  وىف املقابل سـقطت مشـاعر الـود والرتاحم، يضـاف إىل ذلك 

شـيوع القيـم الفرديـة واألنانية ىف الحيـاة األرسية، ىف مقابـل الجامعية التى كانـت تفرض العواطف 

االيثاريـة واإليجابيـة نحـو اآلخـر، داخل هـذه الحياة.  

 باإلضافـة إىل ذلـك إرتفعـت معـدالت االنحـراف األخالقـى ىف املجتمع، إرتباطـا بذلك ميكن 

النظـر إىل جرميـة التحـرش، التـى أصبح لهـا وجودها البارز ىف الشـارع املـرصى بإعتبارهـا تعبرياً عن 

حالـة األنومـى.  حيـث تخـىل غالـب الفاعلـني ىف موقـف التحـرش عـن التزاماتهـم األخالقيـة، التـى 

ميكـن أن متنـع وقـوع هـذا الفعـل.  فقد تـآكل الضمـري الداخىل لإلنسـان املتحرش، بحيـث مل مينعه 

ضمـريه مـن إرتـكاب هـذا الفعـل الغريـزى، الـذى يـأىت سـلوكه دون آيـة إعتبـارات أخالقيـة.  كـام 

سـقط االلتـزام األخالقـى للمشـاهد الخارجـى الـذى يقـع الفعـل ىف وجـوده، دون إعتبـار لألخـالق 

العامـة أو االمـالءات األخالقيـة للعقـل الجمعـى، ألنهـا أصبحـت ضعيفـة، لذلـك وجدنـا أن سـلوك 

التحـرش يتدفـق ىف الشـارع املـرصى. ال يواجهـه سـوى الـردع القانـوىن، الـذى أصبـح اآلليـة األوىل 

واملبـارشة التـى يتـم اللجـوء إليهـا، بعـد أن كان الـردع القانـوىن هـو اآلليـة األخرية.  

 إىل جانب ذلك فإن ضعف الثقافة وتآكل منظومات القيم من شأنه أن يؤدى إىل إرتفاع معدالت 

االنحرافـات والجرائـم بأنواعهـا املختلفـة، حيث ترتفـع جرائم الرسقة والقتل وغـري ذلك من الجرائم 

األخـرى. نظـراً ألن الثقافـة ضعيفة ال تشـكل رادعاً لهذه امليول االجراميـة واالنحرافية، ومن ثم فهى 

تنطلق عارية من أى كبح أخالقى.  كام تستجد جرائم جديدة مل تكن موجودة من قبل وذلك بسبب 
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ضعـف آليـات الـردع التـى تلعب دورهـا ىف تخفيـض الجرائم، لذلك إسـتجدت ىف السـنوات األخرية 

أمنـاط مـن الجرائـم واإلنحرافـات التـى مل تكن موجودة من قبل.  مثل إنتشـار جرائـم البلطجة التى 

أنتـرشت ىف الشـارع املـرصى، والتـى تجلـت من خالل أشـكال وسـلوكيات عديدة، إضافـة إىل جرائم 

خطـف األطفـال وبعـض رجـال األعـامل لطلـب الفديـة.  باإلضافـة إىل بعـض الجرائـم واالنحرافات، 

التـى تسـعى مـن ورائهـا بعـض الجامعات لهز االسـتقرار االجتامعـى،  ومن الطبيعـى أن يعزى ذلك 

كلـه إىل ضعـف القـدرة الضبطيـة للقانـون ، وكذلك ضعف منظومـة األخالق العامـة ىف املجتمع.             
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٣٠١ الشباب بني التطرف  والعنف

الفصل السادس

الشباب 

من التطرف  والعنف

وحتى مامرسة االرهاب واالنحراف

متهيد:

إذا تأملنـا مراحـل النمـو العمـرى التـى ميـر بهـا اإلنسـان فسـوف نجدهـا ثالثـة مراحـل، 

املرحلـة األوىل هـى مرحلـة الطفولة، حيث يخضع اإلنسـان ىف إطارها لعمليات التنشـئة اإلجتامعية 

املتنوعـة واملتتابعـة.  التـى يسـتوعب مـن خاللهـا القيـم واملعايـري التـى تشـكل ضمـريه الداخـىل 

وتوجـه سـلوكياته ىف مختلـف مجـاالت الواقـع اإلجتامعى.  هـذه العملية تقوم بها عادة مؤسسـات 

التنشـئة اإلجتامعيـة التـى تضم األرسة واملدرسـة وأجهـزة اإلعـالم وتكنولوجيا اإلتصـال واملعلومات.  

وحتـى تنجـح عمليـة التنشـئة اإلجتامعيـة ىف بنـاء الضمـري الداخىل لإلنسـان فإنـه ينبغـى أن يتوفر 

لهـا رشطـان.  ويتمثـل الـرشط األول ىف أنـه ينبغـى أن تنطلـق هذه العمليـة من مرجعيـة قيمية أو 

معنويـة واحـدة، مبعنـى أن يكـون هنـاك تحديـد ملنظومـات القيـم التى ينبغـى أن تعمـل وفقا لها 

مختلـف مؤسسـات التنشـئة اإلجتامعيـة.  فـإذا غابـت منظومـات القيـم املتفـق عليهـا، ومل تشـكل 

مرجعيـة آلداء مؤسسـات التنشـئة اإلجتامعيـة، فـإن حالـة من الفوىض سـوف تسـود األخـرية.  وهو 

مـا ينعكـس عـىل هيئـة ضعـف الضمري األخالقـى لإلنسـان، األمر الذى يجعـل سـلوكياته ىف مختلف 

املجـاالت اإلجتامعيـة عشـوائية وعاريـة مـن أى توجيـه أخالقـى.  ويتصـل الرشط الثاىن بـرضورة أن 

تشـكل القيـم واملعـاىن الدينيـة قاعـدة ملنظومـات القيـم األخالقيـة، وذلك بإعتبـار أن غالبيـة القيم 

واملعـاىن الدينيـة، تدعـو  إىل النقـاء والطهـارة والحفـاظ عـىل اإلنسـان ىف جوانبـه املختلفة. 

وتشـــكل مرحلـــة الشـــباب املرحلـــة الثانيـــة ىف عمـــر اإلنســـان، وهـــى املرحلـــة 

التـــى تتميـــز بحالـــة مـــن عـــدم اإلســـتقرار بســـبب بعديـــن أساســـيني، البعـــد األول يتمثـــل 

ىف البنيـــة البيلوجيـــة والغريزيـــة. وهـــى مكـــون محـــورى ىف الشـــخصية ينمـــو بصـــورة 

ــة،  ــوغ أو املراهقـ ــة البلـ ــادة مبرحلـ ــى تعـــرف عـ ــة، التـ ــذه املرحلـ ــالل هـ ــة خـ ــة وقويـ طفريـ
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ويتقابـل مـع ذلـك إكتـامل منـو الضمـري األخالقـى للفـرد.  وإتجـاه هـذا الضمـري لضبـط اإلشـباعات 

البيلوجيـة والغريزيـة للشـباب، ومـن ثـم يحـدث رصاع عـىل سـاحة الشـاب، فـإذا كانـت تنشـئته 

اإلجتامعيـة سـليمة ومتـآزره، فـإن الضمـري األخالقى للشـاب يكون ىف العـادة قويا.   ومـن ثم يكون 

قـادراً عـىل تنظيـم اإلشـباعات الغريزيـة وضبطهـا وفـق مـا تفرضـه قيـم ومعايـري املجتمـع وأخالق 

ومعـاىن الديـن.  أمـا إذا كانـت الغرائـز البيلوجيـة أقـوى من الضمـري األخالقى للفرد بسـبب ضعفه، 

نتيجـة للتنشـئة اإلجتامعيـة الضعيفـة التـى تعـرض لهـا، أو نتيجـة للضغـوط الخارجيـة التـى تقوى 

الجانـب الغريـزى ىف اإلنسـان.   فإننـا نجد أن الشـاب خالل هـذه املرحلة يأىت كثرياً من السـلوكيات 

املنحرفـة، التـى تعـرب عـن الجانـب الحيـواىن أو البيلوجـى ىف بنائـة.  وتكـون هـذه السـلوكيات ىف 

الغالـب غـري مالمئـة لحالـة اإلجتامع عـادة، بل وتؤدى إىل نـرش فوىض ىف الحياة اإلجتامعية للشـباب 

واملجتمع. 

املكونـات  تبـدأ  والشـيخوخة  والكهولـة  الرجولـة  مرحلـة  حيـث  الثالثـة،  املرحلـة  وىف   

البيلوجيـة ىف بنـاء الشـخصية ىف اإلسـتقرار، وكلـام تقـدم العمـر، فـإن قوتهـا تتجـه إىل الضعـف 

والرتاجـع.  ذلـك ىف مقابـل الضمـري األخالقـى للفـرد، الـذى يبـدأ ىف إكتسـاب قـدر مـن القـوة، 

وذلـك بسـبب ضعـف التهديـدات الغريزيـة مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى ألن اإلنسـان ىف هـذه 

املرحلـة العمريـة يكـون أكـرث مشـاركة ىف الحيـاة اإلجتامعيـة، بـل وأكـرث إلتزامـا بالقيـم والتقاليـد.  

يتفاعـل ىف نطـاق مختلـف مجاالتهـا وفـق منظومـات القيـم واملعايـري املسـتقرة ثقافيـا وإجتامعيـا 

وأخالقيـا، بحيـث نجـد أنـه كلـام كان الضمـري األخالقـى للفـرد أكـرث تفعيـال وفاعليـة، ىف مقابـل 

ضعـف أو إنتفـاء التهديـدات الغريزيـة والبيلوجيـة للشـخص.  فـإن هـذا الضمـري األخالقـى يتدعم 

املجتمـع.    أو  للجامعـة  الجمعـى  الضمـري  مـع  والتطابـق  التوحـد  بإتجـاه  ويقـرتب  أكـرث،  بصـورة 

بـل إننـا نجـد أن كبـار السـن ىف هـذه املرحلـة هـم الذيـن يقومـون بعمليـة التنشـئة اإلجتامعيـة 

لآلخريـن مـن الشـباب والصغـار.   وإذا كانـت مرحلـة الشـباب هـى عـادة املرحلـة غـري املسـتقرة 

ىف عمـر اإلنسـان فإنهـا بسـبب عـدم إسـتقرارها، مـن املحتمـل تسـقط أسـرية لبعـض السـلوكيات 

التـى تهـدد حالـة االجتـامع، وقـد تنـرش الفـوىض ىف إطارهـا، كاإلنخـراط ىف مامرسـات التطـرف 
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والعنـف واالرهـاب، الضـاره باملجتمـع.   أو السـقوط أسـرية بعـض السـلوكيات املنحرفـة أو الضـارة 

بالشـباب واملدمـرة لشـخصياتهم مـن جوانـب عديدة.  

 إرتباطـا بذلـك تعتـرب ظاهـرة التطرف التى يشـارك فيها الشـباب بكثافة، مـن الظواهر التى 

تهـز إسـتقرار املجتمـع، إذا إتسـعت مسـاحتها ىف أى مجتمع مـن املجتمعات.  بحيث يؤدى أنتشـار 

السـلوكيات املتطرفـة والعنيفـة إىل زيـادة مخـزون التوتـر اإلجتامعـى ىف املجتمـع، ألن البـرش ىف 

املجتمـع يصبحـوا غـري أمنـني عىل أنفسـهم من األفعـال املتطرفـة أو العنيفة.  وإذا عـاىن أى مجتمع 

مـن حالـة عـدم األمـان، فـإن ذلك من شـأنه أن يؤثـر عىل عمليـة التنميـة والتحديث ىف إطـاره، بل 

ويسـاعد ىف نـرش حالـة مـن العدائيـة داخـل املجتمـع.  لذلـك تشـري ظاهـرة التطـرف والعنـف إذا 

إنتـرشت ىف أى مجتمـع مـن املجتمعـات، إىل خلـل مـا قد حـدث ىف بنـاء املجتمع وعلينـا أن نبحث 

عـن مواضـع هـذا الخلـل إلصالحـه، حتـى يعـود املجتمـع إىل سـريته الصحيحـة بإعتبـاره بيئـة غـري 

مواتيـة للتطـرف.  وىف ذات الوقـت فـإن األشـخاص املتطرفـني، بخاصـة املتطرفـني دينيـا يعانون من 

نـوع مـن الخلـل ىف بنـاء شـخصياتهم، األمـر الـذى يجعلهم يختـارون املواقـف املتطرفة.

 ذلـك يعنـى أن املواقـف املتطرفـة ىف أى إتجـاه وىف أى نطاق، هى مواقـف إىل حد كبري غري 

عاقلـة وإنفعاليـة وناقصـه، بينـام املواقف األكرث إكتامالً هـى املواقف األكرث إعتداالً ووسـطية.  وهو 

االعتـدال والوسـطية التـى متكـن اإلنسـان مـن إدراك الحقيقة ىف طبيعتها األساسـية، وكـام هو معرب 

عنهـا بصـدق وموضوعيـة، حيث ال ينظـر إليها نظره متعصبـة، تعمى الفرد دامئاً عـن رؤية الحقيقة 

ىف جوهرهـا ومـن مختلـف زواياهـا.  عىل هـذا النحو نجـد أن التطرف أقرب ما يكـون إىل التعصب 

بالـرأى، يـرى املتطـرف نفسـه وكأنـه الصـادق دامئـاً، وأن اآلخريـن ال يدركـون الحقيقـة.  ولذلـك 

نجـد أن التطـرف، موقـف يرفضـه اآلخـرون، ألنـه يكـون قريبـا مـن التعصـب للـرأى الـذاىت الـذى 

يرفـض وجهـات نظـر اآلخريـن، أو هـو إدراك للحقيقـة مـن زاوية واحـدة، وهو أيضـا موقف جامد 

يرفـض الحـوار.  بحيـث نجـد أن التعصـب يقـود إىل العنـف الـذى يوجه ضـد االخرين، وقـد يؤذى 

القائـم بالعنـف ذاتـه، لذلـك نجـد أن التطـرف والتعصـب والعنـف هى أضـالع ثالثة ملثلـث واحد.  
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يشـكل مقدمـة لقيـام جامعـات اإلرهـاب التـى أصبحـت توجـد بكثافة عىل سـاحة عاملنـا املعارص، 

وباألخـص ىف نطـاق مجتمعاتنـا العربية واالسـالمية.  

 ذلـك يعنـى أن اإلرهـاب يعـد مـن ناحيـة إسـتمراراً للتطـرف والتعصـب والعنـف، حينـام 

يشـعر مامرسـوه أنهـم عاجـزون عن االلتقـاء مع الطرف اآلخـر املختلف، أو العجز عـن فرض وجهة 

نظرهـم عليـه، ومـن ثـم العمـل عىل تدمـرية أو تبديد طاقاتـه.  كام يعـد االرهاب من ناحيـة ثانية، 

مـن األفعـال التـى تهـز إسـتقرار املجتمعـات ىف عاملنا املعـارص، ويعمل عـىل تبديـد مواردها وهدر 

إمكانياتهـا، إضافـة إىل أنـه ينـرش الفـوىض عـىل الصعيـد املحـىل والقومـى والعاملـى عـىل السـواء.  

ونحـن إذا تأملنـا األفعـال اإلرهابيـة التـى تقـع عـىل الصعيـد املحـىل والقومـى والعاملـى، فسـوف 

نجـد أن العوامـل املسـببة لهـا قـد تنطلـق مـن املسـتوى العاملـى.  إضافـة إىل إمكانيـة إنطالقها من 

املسـتوى القومـى أو املحـىل، وهـو مـا يعنـى أنـه هنـاك تضافـر بـني عوامـل عديـدة مسـئولة عـن 

تفجـر الظاهـرة اإلرهابيـة.  يضـاف إىل ذلـك أن هنـاك سـامت معينـة متيـز الشـخصية املشـاركة ىف 

األفعـال اإلرهابيـة، إذ تتوفـر لديهـا القابليـة للقيـام بهـذه األفعال.  

 وإذا كانـت مجتمعـات العـامل تختلـف من حيـث تعريف األفعال اإلرهابيـة، حيث نجد أن 

البعـض يحـاول أن يضيـق مـن نطـاق األفعال التـى ميكن أن توصم بأنهـا أفعال إرهابيـة.  بينام نجد 

أن البعـض اآلخـر، بخاصـة الـدول الكـربى، واملجتمعـات التـى تحتـل أراىض مجتمعات اخـرى، التى 

تسـعى إىل توسـيع املفهـوم بحيـث تجعـل املقاومـة املرشوعـة، التى تسـعى إىل تحريـر مجتمعاتها 

مـن أى غـنب أو ظلـم مفـروض عليهـا، بإعتبارهـا نـوع مـن اإلرهـاب.  بـل إننـا نجد أن هنـاك بعض 

املجتمعـات التـى تدخـل املعارضـة ىف نطاق اإلرهاب، وهى املامرسـات التى تسـاعد ىف متييع حدود 

الفعـل اإلرهـاىب، وهـو الفعـل الـذى ينبغـى تحديـده بدقة حتـى ميكن أن نطـور اسـاليب مواجهته 

بصورة دقيقـة كذلك.

 إســتناداً إىل ذلــك فإنــه إذا كانــت عوامــل اإلرهــاب ومســبباته تنطلــق مــن ثالثــة 

مســتويات، هــى النظــام العاملــى، ثــم املجتمــع القومــى واملجتمــع املحــىل، حيــث هــى 

الســياقات التــى قــد تنطلــق منهــا العوامــل املســببة لإلرهــاب.  والتــى قــد تنطلــق ىف أى 
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مـن هـذه املسـتويات، إما مـن الثقافة ومنظومـات القيم، او من السـياق اإلجتامعى أو من سـامت 

وبنيـة الشـخصية اإلرهابيـة ذاتهـا.   وهـو األمـر الـذى يعنى أن أسـاليب املواجهة ينبغـى أن تتدفق 

ىف نفـس اإلتجـاه، إذ ينبغـى تطويـر السياسـات العامليـة والقوميـة، مبسـتوياتها العديـدة، ملواجهـة 

هـذه الظواهـر ىف مهدهـا. وكذلـك األفـكار والسـلوكيات التـى تضعـف مـن ناحيـة إنتـامء الفـرد 

ملجتمعـه وإرتباطـه بـه، مبـا ىف ذلـك إضعـاف أو تراجـع مواطنتـة، كـام تعمـل عـىل هـز االسـتقرار 

االجتامعـى للمجتمـع، سـواء املجتمـع املحـىل أو القومى أو العاملـى، وهى القضايا التـى نعالجها ىف 

التالية.   الصفحـات 

أوالً: العوامل واألسباب املسئولة عن التطرف الدينى

 قبـل أن نـرشع ىف الحديـث عـن عوامـل وأسـباب التطرف الدينـى، نحاول بدايـة أن نحدد 

التطـرف الدينـى، الـذى يعرفـه البعـض بإعتبـاره نـوع مـن الغلـو الفكـرى الـذى يـؤدى إىل الشـدة 

أو األفـراط ىف موقـف معـني، والوصـول بـه إىل الحـد األقـىص، أمـا الغلـو فيقصـد بـه مجـاوزة الحـد 

املعقـول واملفـروض ىف أى مجـال (١).  وإذا إقـرتن التطـرف بالعنـف واألعـامل التـى تفـزع النـاس 

وتهـدد األمـن، فإنـه يتحـول إىل إرهاب، وبذلـك يصبح التطرف والغلـو واإلرهاب، أفكار وسـلوكيات 

لهـا تأثريهـا الخطـري واملدمـر عـىل كل مـن الفـرد والجامعـة واملجتمـع.  وىف العـادة يبـدأ التطـرف 

بالعقـل والفكـر ثـم ينتقـل إىل السـلوك، وهـو مـا يعنـى أن التطـرف حالة تصيـب تفكري الفـرد، ثم 

تنتقـل هـذه اإلصابـة بالتطـرف إىل التأثـري عـىل سـلوك الفـرد، حيـث يصبـح الفـرد حـاداً، مييـل إىل 

العنـف ويرفـض اإلحتـكام إىل لغـة الحـوار والعقـل.  وعندمـا تسـيطر عـىل الفكـر سـامت التفكـري 

املتطـرف فإنـه ال يـرى أفـكاراً غـري أفـكاره، بل إننـا نجده يفتقـد القدرة عـىل التحاور وقبـول اآلخر.  

وىف محاولـة التعـرف عـىل العوامـل أو األسـباب الدافعـة إىل التطـرف الدينـى فإننا نعـرض فيام يىل 

لبعـض مـن هـذه العوامل  

ــع  ــا واقـ ــى:  إذا تأملنـ ــف الدينـ ــرف والعنـ ــأة التطـ ــة ىف نشـ ــروف العامليـ ١. دور الظـ

املجتمعـــات ىف نظامنـــا العاملـــى املعـــارص، فســـوف نجـــد أن هنـــاك إتجـــاه عـــام لنشـــأة 

وقـــد  التعامـــل.   ىف  أســـلوبا  العنـــف  إعتمـــدت  التـــى  املتطرفـــة  الجامعـــات  وتكاثـــر 
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متثلـت البدايـة ىف نشـاة توجهـات دينيـة متطرفـة ىف الواليـات املتحـدة األمريكيـة، وهـى توجهات، 

عـرب عنهـا الرئيـس األمريـىك السـابق جـورج بـوش ووزيـر دفاعـه راميسـفيلد، وهـى أصوليـة دينية 

حرفيـة تؤكـد عـىل منطـق رصاع الحضـارات بديالً من تفاعلها السـلمى.  وإسـتناداً إىل هذه العقيدة 

تطرفـت الدولـة اإلمريكيـة ىف شـن الحـرب ىف كل مـكان عـىل خريطـة العـامل، وفجـرت كثـريا مـن 

الرصاعـات، بخاصـة ىف منطقـة الـرشق األوسـط. فقـد شـنت الحـرب عـىل العـراق ىف ظـل دعـاوى 

كثـرية،  إبتـداء مـن وجود أسـلحة ذريـة أو كيميائيه، وحتى إدعـاء رعاية العـراق لجامعات التطرف 

واإلرهـاب. باإلضافـة إىل ذلـك فإنهـا فجـرت الـرصاع بـني الجامعـات املشـكلة للمجتمـع العراقـى 

«السـنة والشـيعة واألكـراد»، كـام فجـرت الـرصاع ىف السـودان بـني جنوب السـودان بقيـادة الجبهة 

الشـعبية وشـامله مـن ناحيـة، وبـني غربـة ىف دارفور وشـامله مـن ناحية ثانيـة، وبني رشقه وشـاملة 

مـن ناحيـة ثالثـة.   وذلـك ىف ظـل إسـرتاتيجية بنـاء «الـرشق الوسـط الكبـري» حيث تفتيـت وتجزئة 

دول منطقـة الـرشق األوسـط إىل دويـالت صغرية تيـرس للواليات املتحـدة وإرسائيل السـيطرة عليها 

(٢).  بحيـث ميكـن النظـر إىل هـذه الحـروب التـى شـنتها الواليات املتحـدة ىف كل مـكان تعبرياً عن 

أيديولوجيـة دينيـة وسياسـية متطرفـة، قـادت أفكارهـا إىل تفجـر العنـف ىف كل مكان.   

 وإسـتناداً إىل دراسـات عديـدة فإنـه ملـا كان التطـرف يولـد تطرفـا يف املقابـل، والعنـف 

بـدوره يولـد عنفـاً بنفـس القـدر، فإننـا نجـد أن هـذا السـلوك األمريـىك عـىل الصعيـد العاملـى، 

وهـو السـلوك املوجـه بأيديولوجيـة دينيـة متطرفـة،  ولـد مـا ميكـن أن يسـمى بجامعـات التطـرف 

واألرهـاب.  إذ وجدنـا أن غالبيـة املجتمعـات التـى إعتـدت عليهـا الواليـات املتحـدة األمريكيـة 

ظهـرت عـىل سـاحتها بعـض الجامعـات التـى تقـوم بالتطـرف واإلرهـاب والعنـف.  وهـو عنـف 

 ، بخاصـة  املتحـدة  الواليـات  مصالـح  وإىل  جملتهـا  ىف  الغربيـة  الحضـارة  إىل  موجـه  وتطـرف 

التنظيـامت  وجدنـا  ولذلـك  والـرصاع،  والعنـف  التطـرف  سـاحات  يف  معهـا  املتعاونـني  إيل  أو 

جامعـة  إىل  إضافـة  والعنـف،  التطـرف  ومتـارس  تظهـر  «القاعـدة»  كتنظيـم  العديـدة  الدينيـة 

الـدول  ألن  وذلـك  العـراق.  يف  وداعـش  سـوريا  يف  النـرصة  وجامعـة  أفغانسـتان  ىف  «طالبـان» 
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والقـوى الغربيـة إسـتنفرت غضـب وتطـرف هذه الجامعـات من خالل أسـاليب عديـدة،  منها نرش 

األفـكار والرسـوم املسـيئة للرمـوز الدينيـة اإلسـالمية واملسـيحية عىل السـواء، أو الضغـط عىل العامل 

اإلسـالمى، أو ربـط اإلسـالم بالتطـرف والعنـف بخاصـة ىف أعقـاب حادثـة ١١ سـبتمرب عـام ٢٠٠١.   

وهـو مـا يعنـى أن التطـرف والعنـف ىف مجتمعاتنـا لـه أصولـة العامليـة، وأنـه إذا كان قـد ظهر عىل 

سـاحة مجتمعاتنـا، فهـو تطـرف وعنـف بعـض جـذورة ليسـت ىف بنيـة مجتمعاتنا، وإمنـا هو عنف 

صـادر ىف قـدر كبـري منـه نتيجـة دول خارجيـة ملجتمعاتنـا، ومن ثـم فهـو آت إلينا من الخـارج (٣).  

٢. النظـام اإلقليمـى كأحـد مصـادر التطـرف والعنـف: ىف كثـري مـن األحيان ينتـرش التطرف 

والعنـف كنـوع مـن العـدوى ىف نطـاق إقليمـى معـني، كـام هى الحـال ىف إنتشـار ظواهـر التطرف 

والعنـف ىف الـرشق األوسـط أو ىف العـامل العـرىب واالسـالمى، وذلـك بسـبب الظـروف السـائدة ىف 

مجتمعـات النظـام اإلقليمـى.  ونحـن إذا تأملنـا النظـام اإلقليمـى ىف الـرشق األوسـط أو ىف العـامل 

العـرىب، فسـوف نجـد أن هـذه األقاليـم متخمة بظواهـر التطرف والعنف.  عىل سـبيل املثـال علينا 

أن نتأمـل التطـرف والعنـف الـذى يقع عـىل أرض العراق، حيـث جامعات التطـرف الدينى والعنف 

تقـوم بكثـري مـن الحـوادث، التـى تـؤدى إىل قتـل كثـري مـن األبريـاء.  وهـو تطـرف وعنـف سـببة 

تأثـري اإلحتـالل ىف فـرتة سـابقة ، الـذى عمل عـىل التفكيك املسـتمر لبنيـة املجتمع العراقـي (٤). أو 

هـو عنـف موجـه مـن قبـل الجامعات املشـكلة للمجتمـع العراقـى نحو بعضهـا البعـض.  كذلك ىف 

إفغانسـتان حيـث نجـد التيـار الدينـى املتطرف واملتمثـل ىف حركة «طالبـان» يقود العنـف والرصاع 

ضـد القـوى املحتلـة للمجتمـع األفغـاىن، والتـى رحلـت اآلن تحـت ضغوطـه باإلضافـة إىل أنه عنف 

وتطـرف موجـه إيل بعـض الجامعـات يف املجتمـع، يتسـبب ىف قتـل كثـري مـن األبريـاء مـن بـني املوا

طنني.                                

 باإلضافــة إىل ذلــك هنــاك العنــف التــى تقــوده إرسائيــل كدولــة دينيــة متطرفــة، 

تــارة ضــد لبنــان فتحطــم املــدن وتقتــل األطفــال والشــيوخ والنســاء، أو ضــد الفلســطينيني 

العنــف والتطــرف والتــى  الحــروب املوجهــة بعواطــف  الغربيــة وغــزة، وهــى  الضفــة  ىف 
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مـا زالـت مسـتعرة حتـى اآلن.   حيـث تقـود هـذه الحـروب العنيفـة عقليـات صهيونيـة متطرفـة، 

ومـن الطبيعـى أن تسـلم هـذه الحـروب وهـذا التطـرف الدينـى، الـذى تقـوده دولـة إرسائيل ضد 

الجامعـات األخـرى إىل توليـد أو إنتـاج عنـف مضـاد.   وهـو ما يعنى أنـه من املتوقـع أن يقود هذا 

العنـف الدينـى املتطـرف إىل إسـتمرار التطـرف الدينـى والعنف ىف املسـتقبل، باإلضافـة إىل ذلك ما 

يحـدث ىف الصومـال، فـإن تبنـى بعض الجامعـات الدينية ألفكار تأسـيس «املحاكم اإلسـالمية» التى 

تعمـل وفـق أفـكار دينيـة متطرفـة.  حيـث قـاد ذلـك هـذه الجامعـات إىل الـرصاع مـع الجامعـات 

األخـرى ىف املجتمـع الصومـاىل، بحيـث إنهـارت الدولـة ىف الصومـال، وهـى تعيـش اآلن حالـة مـن 

الفـوىض بسـبب التطـرف الدينـى والعنـف الـذى تفجـر عـىل سـاحتها.  باإلضافـة إىل ذلـك فإننا إذا 

تأملنـا دولـة مثـل الجزائـر ىف فـرتة سـابقة، وليبيـا وسـوريا اآلن.  التـى إنتـرش فيهـا لذلـك التطـرف 

الدينـى، بحيـث أدى هـذا التطـرف ىف إطارهـا إىل إنتشـار سـلوكيات العنـف التـى أودت بكثـري من 

األرواح ىف هـذه املجتمعـات،  كذلـك مـا قامـت بـه الجامعـات الدينيـة املتطرفـة ىف اليمـن، والتـى 

تسـببت ىف مقتـل كثـري مـن األرواح.    ومـن الطبيعـى أنـه إذا كان التطرف الدينـى والعنف موجود 

وقائـم ىف منطقـة الـرشق األوسـط والعـامل العرىب واالسـالمى، فإن ذلك من شـأنه أن ميـأل فضاء هذه 

املجتمعـات بأفـكار التطـرف الدينـى والعنـف، بحيـث تصبـح هـذه األفـكار واملامرسـات كاملـرض 

املعـدى تنتـرش مـن املجتمـع املولـد للتطـرف إىل املجتمعـات األخـرى، حتـى تلـك التـى ليـس فيها 

األسـباب أو الظـروف املولـدة للعنـف (٥).

٣. ضعـف القيـم واألخـالق ىف املجتمـع:  ويرتبـط بذلـك أننـا إذا تأملنـا حالـة التفاعـل ىف 

أى مجتمـع مـن املجتمعـات فسـوف نجـد أن هـذا التفاعـل تنظمـة املعايـري والقيـم املشـتقة مـن 

ثقافـة املجتمـع أو املتضمنـة فيهـا.  وىف العـادة فـإن املعايـري والقيـم تنظـم سـلوكيات البـرش ىف 

مختلـف مجـاالت املجتمـع،   حيـث نجـد أن الثقافـة ومنظومـات القيـم املتضمنـة فيهـا متيـل إىل 

اإلعتـدال والوسـطية وال متيـل إىل املواقـف املتطرفـة.   ألن اإلعتـدال والوسـطية هـى التعبيـري عـن 

غالبيـة أفـراد املجتمـع، بينـام نجـد أن املواقـف املتطرفـة تعـرب عـادة عن وجهـة نظر عـدد محدود
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 مـن البـرش ىف املجتمـع، أى القلـة.  غـري أننـا إذا تأملنـا القيم واألخـالق، أى الثقافة، التـى تؤكد عىل 

الوسـطية واإلعتـدال، فإننـا سـوف نجـد أنـه قـد أصابهـا نوع مـن الضعـف، بحيث أصبحـت عاجزة 

عـن أداء وظيفتهـا األساسـية ىف ضبـط التفاعـل اإلجتامعـى وتنظيم عالقـات البـرش ببعضهم البعض 

 .(٦)

ويرجـع الضعـف الـذى أصـاب ثقافـة املجتمـع وقيمـه إىل عـدة ظـروف وأسـباب رئيسـية، 

مـن هـذه األسـباب أن التحـوالت اإلجتامعيـة اإلقتصاديـة التـى وقعـت ىف املجتمـع املـرصى مثـالً 

ىف النصـف الثـاىن مـن القـرن العرشيـن – عـىل نحـو مـا أرشنـا ىف الفصـل الخامـس -، أى إبتـداء 

مـن ١٩٥٢ وحتـى اآلن.   قـد أدت إيل إضعـاف ثقافـة املجتمـع ومنظوماتـه القيميـة، وذلـك لتتابـع 

اإليديولوجيـات دون ان تؤكـد عـىل ثقافـة املجتمـع، ألنهـا مل تولـد مـن رحمهـا. فقد كنـا قوميني ىف 

الفـرتة مـن ١٩٥٢-١٩٦٠، ثـم أصبحنـا إشـرتاكيني ىف الفـرتة مـن ١٩٦٠-١٩٧٠، ثم أصبحنـا ليرباليني ىف 

الفـرتة مـن ١٩٧٠ وحتـى اآلن،  إضافـة إىل تأثـريات العوملـة الثقافيـة واألخالقيـة، التـي بـدأت تؤثـر 

علينـا ىف الفـرتة األخرية، بسـبب اإلخـرتاق الذى حدث لفضائنـا الثقاىف.  هذا التتابـع لأليديولوجيات، 

كان يحـدث تقريبـا كل عـرش سـنوات، حتـى إسـتقر ىف التحـول الليـرباىل األخري، ونحـن إذا نظرنا إىل 

هـذه التحـوالت فسـوف نجـد أن منظومـة القيـم املوجـودة ىف كل تحـول كانـت تلغـى املنظومـة 

القيميـة السـابقة عليهـا، حتـى نفـت أو ألغـت منظومـات القيـم بعضهـا البعـض، بحيـث أصبـح 

فضاءنـا الثقـاىف يعـاىن مـن نوع مـن الفـراغ القيمـى أو األخالقـى (٧). 

هـذه  كل  ىف  املتضمنـة  القيميـة  املنظومـات  إىل  نظرنـا  إذا  فإننـا  ذلـك  إىل  باإلضافـة 

األيديولوجيـات فسـوف نجـد أنهـا منظومـات قيـم ليسـت منبثقـة مـن رحـم ثقافـة املجتمـع، بـل 

فرضـت عـىل املجتمـع وثقافتـة مـن خارجـه.   ىف حـني أنـه كان ينبغـى أن تعمـل عـىل تقويـة 

ثقافـة املجتمـع، وىف املقابـل تعمـل ثقافـة املجتمـع عـىل دعـم هـذه اإليديولوجيـات وتقويتهـا.   

بحيـث أدى هـذا اإلنفصـال إىل حـدوث حالـة مـن الفـراغ األخالقـى، إضيفـت إىل مسـاحة الفـراغ 

السـابق.   يضـاف إىل ذلـك أن مؤسسـات التنشـئة اإلجتامعيـة ىف الفـرتة األخـرية قـد أصابهـا الخلـل 
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بسـبب ظـروف كثـرية، فقـد ضعفـت مؤسسـة األرسة تـاره بسـبب، الزيـادة املتناميـة لالحتياجـات، 

وهـي الزيـادة التـي تسـاعد يف ازدهـار الثقافـة االسـتهالكية، األمـر الـذى دفـع كثـرياً مـن أربـاب 

األرس إىل السـفر إىل مجتمعـات الخليـج، بحيـث سـاهم غيـاب األب يف إضعـاف األرسة. كـام سـاهم 

يف تبنـى األرس للثقافـة اإلسـتهالكية التـى إخرتقـت مجتمعاتنـا، وأرهقـت دخـول األرسة. إضافـة إىل 

أن األرسة مل تعـد متفرغـة لتنشـئة أبنائها التنشـئة السـليمة، بحيـث إنكمش دور األرسة ىف التنشـئة 

اإلجتامعيـة لألبنـاء، ىف مقابـل إتسـاع مسـاحة اإلعـالم وتكنولوجيـا املعلومـات (٨).  كذلـك ضعفت 

املدرسـة كمؤسسـة للتنشـئة اإلجتامعيـة والرتبيـة التعليمية، وذلك بسـبب إنتشـار ظاهـرة الدروس 

الخصوصيـة، وهـى الظاهـرة التـى شـوهت العمليـة التعليميـة، وحطمت القـدوة أو قضـت عليها، 

إضافـة إىل أنهـا سـاهمت بصـورة واضحـة ىف إثقـال كاهـل األرس بكثـري مـن األعبـاء اإلقتصادية. 

ىف هـذا اإلطـار فإنـه إذا كانـت أخـالق املجتمـع بحكـم التحـوالت اإلجتامعيـة اإلقتصاديـة 

قـد أصابهـا قـدر مـن الضعـف، وإذا كانـت مؤسسـات التنشـئة اإلجتامعيـة، التـى تـرىب البـرش عىل 

القيـم واألخـالق قـد ضعفـت هـى األخرى.  فـإن ذلك قد أدى إىل تاسـيس نوع من الفـراغ األخالقى 

ىف املجتمـع، ضـاع معـه اليقـني عنـد الشـباب، وإذا ضـاع اليقـني فـإن اإلنسـان يفتقـد «البوصلـة» 

األخالقيـة والقيميـة التـى توجـه سـلوكه.  ومـن ثـم يقـع فريسـة لبعـض األفـكار املتطرفـة، التـى 

تقدمهـا بعـض الجامعـات جاهـزة للشـباب، لـىك يعتقـد فيهـا، بغـض النظر عـن تطرفهـا.   ومن ثم 

تصبـح هـذه القيـم املتطرفـة هـى التى توجه سـلوكه، وعـيل هذا النحـو يصبح التطـرف الدينى هو 

رد فعـل للفـراغ القيمـى واألخالقـى التـى يعـاىن منـه املجتمع. 

فـرتات  بعـض  ىف  ىف  املجتمعـات  بعـض  تعـاىن  حيـث  واإلجتامعيـة:   اإلقتصاديـة  الظـروف   .٤

التحـول اإلجتامعـى الـذى متـر بـه، مـن الظـروف اإلقتصاديـة الصعبـة، التـى تنعكـس عـىل هيئـة 

إرتفـاع معـدالت البطالـة ىف املجتمـع، بخاصـة البطالـة بـني الشـباب الجامعـى (٩).   وهـى البطالة 

التـى تنتـج عـن التحـول إىل إقتصـاد السـوق، وإىل القطـاع الخـاص بإعتبـاره القطـاع الـذى يشـكل 

قاطـرة التنميـة، كـام ترجـع البطالـة كذلـك لرتسـخ ثقافـة العمـل الحكومـى ىف عقولنـا.   وعـدم 
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إسـتيعابنا لثقافـة العمـل الحـر، التـى يتبنـى الشـباب ىف نطاقهـا املبـادرات الذاتيـة إلنتـاج فـرص 

العمـل.  يضـاف إىل ذلـك الهـدر اإلقتصـادى الـذى يحـدث بفعـل ظواهـر سـلبية عديـدة.  بحيـث 

يعجـز اإلقتصـاد ىف هـذه األحـوال عـن توليد فرص العمـل املالمئة للشـباب.  ونتيجة لذلـك ال تتوفر 

دخـول للشـباب وذلـك ىف مواجهـة حاجاتهـم الكثيفة التى تتطلب اإلشـباع، كالحصول عىل مسـكن، 

وتشـكيل أرسة، ومامرسـة الحيـاة بصـورة معتـادة.  بحيـث تفـرض هـذه الظـروف اإلقتصاديـة عىل 

الشـباب نوعـاً مـن املعانـاة، وللهـروب مـن هذه املعانـاة فإن بعـض الجامعـات املتطرفـة دينيا، قد 

تغريـة بإشـباع حاجاتـه األساسـية ىف حدودهـا الدنيـا، ىف مقابـل أن تسـحبه من عاملة الـذى يتفاعل 

ىف إطـاره وتجنـده أو تضمـه إليهـا، ومـن ثـم يصبـح الهـروب إىل الجامعـات املتطرفـة دينيـا يناظـر 

الهـروب إىل املخـدرات (١٠).  وذلـك حتـى  ينـىس اإلنسـان مـن خاللـه مشـاكله، بينـام فـرض اللـه 

علينـا السـعى الجـاد للحصـول عـىل مـا يشـبع حاجاتنـا وليـس الهـروب.  وىف القـرآن الكريـم يقول 

اللـه تعـاىل «لقـد خلقنـا اإلنسـان ىف كبد»سـورة البلـد األيـة «٤»، فقـد خلقنـا جميعـا ىف مشـقة 

مـن املحـال أن ننسـاها أو نتغلـب عليهـا بعمليـات تعادليـة ىف الحيـاة. حيـث يتطلـب منـا ذلك أن  

نتغلـب عليهـا بالعمـل أو بالتديـن املعتـدل أو بالرياضة والفن.  إذ يسـاعد التدين املعتدل اإلنسـان 

ومينحـه القـوة لـىك يتغلـب بهـا عـىل متاعبـة ومشـكالته اإلقتصاديـة، لكونـه يـزوده بالطاقـة التـى 

متكنـه أن يتصـدى لهـا، ويحـاول حلهـا، وسـوف يحالفـه النجـاح إذا أعمل إرادتـه فيها، أمـا الهروب 

إىل الجامعـات املتطرفـة فهـو نـوع مـن الضعف، والهزميـة ىف مواجهـة الظروف اإلقتصاديـة الصعبة 

التـى قـد يواجههـا بعض الشـباب. 

٥.  غيـاب التعليـم الدينـى املعتـدل والوسـطى: يلعب التعليـم الدينى دوراً مبـارشاً ىف عدم 

اللجـوء إىل التطـرف الدينـى أو اإلندفـاع ىف هذا اإلتجاه، وذلك يرجع إىل أننا نجد أن األديان سـمحة 

بطبيعتهـا، وأننـا نـدرك الديـن بالقلـب كـام ندركـه بالعقـل، فقـد قـال ىف كتابـه العزيـز «ولوكنـت 

فظـا غليـظ القلـب ألنفضـوا مـن حولـك» وهـو القائل تعـاىل أيضـا «وجادلهـم بالتى هى أحسـن».  

كـام أنـه القائـل تعـاىل «فذكـر إمنـا أنـت مذكـر لسـت عليهـم مبسـيطر»، فغيـاب التعليـم الدينـى 
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املعتـدل والعقـالىن يـؤدى إىل زيـادة مسـاحة التطـرف ىف املجتمـع، ألن الديـن معتـدل بطبيعتـه، 

وسـطى يدعـو إىل الوسـطية وليـس إىل التطـرف.  لذلـك فـإن غيـاب التعليـم الدينـى املالئـم لـكل 

مرحلـة مـن مراحـل التعليـم، حتـى التعليم الجامعـى يخلق حالة من عـدم املعرفة بصحيـح الدين.  

األمـر الـذى تسـتغلة بعـض الجامعـات املتطرفـة، فتمـأل عقـول الشـباب باألفـكار املتطرفـة، التـى 

متيـل أو تدفـع إىل إرتـكاب العنـف، وقـد يصدقها بعض الشـباب إعتقـاداً منهم أن ذلك هـو التدين 

الصحيـح، وهـو ليـس مـن الديـن ىف شـئ.   إرتباطـا بذلـك تعمـل جامعـات التطرف ىف إتجـاه غرس 

األفـكار الدينيـة الخاطئـة ىف عقول الشـباب، سـواء فيـام يتعلق باملـرأة، أو ما يتعلـق باآلخر عموما، 

أو مـا يتعلـق مبختلـف جوانـب الحياة، أو مـا يتعلق مبعاملـة الوالدين واألقربـني (١١).   وذلك ألننا 

نجـد كثـرياً مـن املتطرفـني الذيـن قـد يخرجـون عـىل أهلهـم بحجـة أنهـم كفـار، ألنهـم مل يلتحقـوا 

بالجامعـات املتطرفـة مثلهـم، أو مل يوافقوهـم عـىل العنـف الـذى يقومون بـه.  وهو أمـر نهى عنه 

الديـن، الـذى وصانـا بالرحمـة بالوالديـن، فهـو القائـل تعـاىل» وال تقـل لهـام أًف وال تنهرهـام، وقل 

رىب ارحمهـام كـام ربيـاىن صغـرياً»،  وهـو ما يعنـى أن التطرف يعد ىف حـد ذاته خروجا عـىل الدين.   

ويذكـر أنـه أثنـاء توزيـع النبـى للغنائـم ىف أحـدى الغـزوات أن صـاح أعـراىب متصلب ىف قولـه قائالً 

«أعـدل يـا محمـد» فلـام هـم سـيدنا عمر بن الخطـاب أن يـدق عنقه بالسـيف، قال له رسـول الله 

صـىل اللـه عليـه وسـلم «أتركه فسـوف يكـون له قـوم، يتطرفون بالديـن، فيخرجون منـه كام تخرج 

السـهم مـن الرميـة».  وهـو األمـر الـذى يعنـى أن التطـرف يـؤدى إىل الخـروج من الدين الوسـطى 

السـمح املعتـدل.  باإلضافـة إىل ذلـك فـإن التطـرف قـد يـؤدى إىل الغياب عـن ركب الحضـارة، وأنه 

قـد يـؤدى إىل الجمـود بالديـن، وإىل تجمد وتصلـب السـلوك (١٢).  وجمود املشـاعر، وعدم إعامل 

العقـل، وهـو مـا يعنـى أن التطـرف عىل هـذا النحو مضـاد لصحيح الديـن.  فإذا تحـول التطرف إىل 

عنـف، فإنـه يـرض بحيـاة البـرش، ثم اإلنحـدار إىل الجرميـة واإلنحراف بشـكل عام،  وهـو األمر الذى 

يتطلـب املواجهـة بالحـوار والردع. 
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٦. عـدم فتـح قنـوات املشـاركة أمـام الشـباب:  وذلـك يرجـع إىل أن الشـباب وإن كان لهـم 

وجودهـم ىف الحـارض إال أنهـم أصحـاب املسـتقبل، وإسـتناداً إىل ذلـك فـإن علينـا أن نعدهـم لهـذا 

املسـتقبل،  بـأن ندربهـم عـىل املشـاركة ىف صناعـة وإتخـاذ القـرار، كذلـك املشـاركة واإلسـهام ىف 

تجسـيد قراراتهم واقعيا.  وذلك يرجع إىل أن أحسـاس الشـباب بعدم املشـاركة يجعلهم عرضة آلية 

جامعـات متطرفـة تتيـح لهـم فرص املشـاركة، حتى وإن كانـت منحرفة. لذلك فإن عـىل املجتمع أن 

يفتـح أمـام الشـباب قنـوات املشـاركة،  كذلـك من املهـم أال نحرم األبنـاء ىف األرس من إبـداء أرائهم، 

وعـىل األبـاء أن يشـجعوا ذلـك، ففـى ذلـك تأهيل وتدريـب لهم عىل أصـول املشـاركة (١٣). 

يضـاف إىل ذلـك فـإن عـدم فتـح قنـوات املشـاركة أمـام الشـباب عـىل    مسـتوى املجتمـع 

مـن شـأنه أن يلقـى بالشـباب إىل أتـون الجامعـات املتطرفـة.  فالحرمـان مـن املشـاركة يولـد لـدى 

اإلنسـان شـعورا بـأن الوطـن الـذى يعيـش ىف نطاقـه ليـس وطنـه ألنـه ال كلمة لـه فيه، كذلـك فإن 

عـدم املشـاركة تحـرم الشـاب مـن التأهيـل والتدريـب عـىل قواعـد املشـاركة وأصولهـا.   ومـن ثـم 

فـإذا شـارك بعـد ذلـك حينـام يكـرب، تكـون مشـاركته مشـوهه وغـري رشـيدة إىل حـد كبـري، ألنـه مل 

يتـدرب عـىل أصولهـا الصحيحـة.  وىف الغالـب فـإن الحرمـان من املشـاركة تدفع الشـاب إىل البحث 

عـن أى أطـر فرعيـة ولـو منحرفـة، لـىك يشـارك فيهـا ومـن خاللهـا، ألنهـا تعـرتف بعضويتـه كاملـة 

فيهـا.  فإسـتقرار املجتمـع يعتمـد باألسـاس عـىل فتـح قنـوات املشـاركة أمـام الشـباب، ولذلك نجد 

أن املجتمعـات التـى ال تتيـح املشـاركة ألبنائهـا تعـاىن دومـا مـن حالـة مـن عـدم اإلسـتقرار.  ونحن 

هنـا نقصـد املشـاركة بأوسـع معانيهـا، إبتداء من املشـاركة ىف العمليـة التعليمية والحيـاة الجامعية 

داخـل الحـرم الجامعـى، إضافـة إىل املشـاركة ىف العمـل التطوعـى لإلرتقـاء بأوضـاع املجتمع املحىل 

أو األرتقـاء بأحـوال بعـض الفئـات اإلجتامعيـة املهمشـة. وإنتهـاء باملشـاركة السياسـية مـن خـالل 

التنظيـامت السياسـية والحزبيـة (١٤)، إذ ينبغـى تدريـب شـبابنا عـىل كل أمنـاط املشـاركة هـذه.
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٧. دور اإلعـالم ىف نـرش ثقافـة التطـرف الدينى والعنف:  من املفـرتض أن يلعب اإلعالم دوراً 

أساسـياً ىف مواجهـة التطـرف الدينـى والعنـف، بإعتبـار أن اإلعـالم يعمـل عـىل ترشـيد الـرأى العام، 

واإلرتقـاء بالعقـل الجمعـى للمجتمـع، وكذلـك عقـول البـرش.  غـري أن اإلعـالم قد يتسـبب أحيانا ىف 

نـرش التطـرف الدينـى والعنـف بأسـاليب كثـريه.  مـن هـذه األسـاليب أن اإلعـالم قـد يعمـل أحيانا 

عـىل نـرش التشـدد الدينـى مـن خالل نـرش أفكار بعـض الدعـاة الحرفيني واملتشـددين دينيـا.  وهو 

مـا يسـاعد عـىل نرش هذه السـلوكيات، ويدرب بصـورة غري مبارشة الشـباب عىل األفكار املتشـدده، 

التـى قـد تقـود إىل التطـرف والعنـف.   وعـىل ذلك فإنه من املمكـن أن يعمل الجهـاز اإلعالمى عىل 

تنشـئة الشـباب عىل التطـرف وسـلوكيات العنف (١٥). 

ومـن ناحيـة ثانيـة فإننـا إذا تأملنـا اإلعـالم املعـارص فسـوف نجد أنـه يدرب البـرش دون أن 

يـدرى عـىل العنـف والتطـرف، عـىل سـبيل املثال فإننـا إذا نظرنا إىل اإلعـالم ىف متابعتـه للحرب عىل 

العـراق، أو لشـن إرسائيـل الحـرب عـىل لبنـان أو غـزة ىف فلسـطني.  فسـوف نجـده يعرض ملشـاهد 

القتـل والـدم وتناثـر الجثث، غري مـدرك أنه بذلك يخلق عنـد البرش ثقافة أو عادة مشـاهدة الدماء 

تسـيل، دون أن تسـتنفر ىف نفـس املشـاهد الغضـب او الحـزن، ومن ثم تعوده عىل نـوع من البالده 

امـام رؤيـة إزهـاق األرواح وقتـل البـرش.   ونتيجـة لذلـك فإنـه إذا تعـرض بعـض املشـاهدين مـن 

الشـباب، الذيـن لديهـم ميـول دينيـة متطرفة، أو متلكـت عليهم أمرهـم بعض الجامعـات املتطرفة،  

فـإن ذلـك مـن شـأنه أن يـدرب بعـض الشـباب عـىل العنـف والتطـرف.   فـإذا سـنحت الفرصـة أو 

الظـروف الـذى تسـاعد عـىل ظهـور هـذه املشـاعر والسـلوكيات، فـإن ذلك من شـأنه أن يـؤدى إىل 

إنفجـار أحـداث التطرف الدينـى والعنف.  

إىل  أحيانــا  الشــباب  يدفــع  ألدواره  بأدائــه  اإلعــالم  فــإن  ذلــك  إىل  باإلضافــة 

والغرائــز،  بالجنــس  املتصلــة  للمشــاهد  الفــج  عرضــه  خاللــه  مــن  العنــف  وإىل  التطــرف 

فقــد يعمــل اإلعــالم واإلعــالن عــىل نــرش بعــض املضامــني التــى تــؤذى مشــاعر املتدينــني 

عــادة. األمــر الــذى يدفــع هــؤالء الشــباب إىل رد فعــل متطــرف وعنيــف،  يحتمــى برؤيــة 
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دينيـة متشـددة.   إىل جانـب ذلـك فـإن اإلعـالم قـد يلعـب دوراً أساسـياً ىف نـرش مشـاعر الحرمـان 

واإلحبـاط، حينـام يتجـه اإلعـالم اإلعـالن عـن السـلع املسـتفزة، بحيـث تـؤدى هـذه اإلعالنـات إىل 

تراكـم التوتـر ومشـاعر اإلحبـاط، التـى تجعـل رشائـح الشـباب التى تعاىن مـن هذه املشـاعر، مرتعا 

خصبـا للجامعـات الدينيـة املتطرفـة، التـى تجنـد أعضاءهـا مـن الشـباب الذيـن يعانـون مـن هذه 

املشاعر. 

ثانياً: طبيعة وخصائص الشخصية املتطرفة

إذا كنـا قـد عرضنـا ىف الفقـرة السـابقة للعوامل واألسـباب العامليـة واإلقليمية املسـئولة عن 

التطـرف الدينـى والعنـف، أو تلـك املتصلـه ببنـاء املجتمعـات التـى تعـاىن مـن التطـرف والعنـف.   

فإننـا نعـرض ىف هـذه الفقـرة للعوامـل واألسـباب املتصلـة بالشـخصية املتطرفـة أو التـى متيـل إىل 

العنـف.  حيـث نجـد أن هـذه الشـخصية تتصـف ببعـض املالمـح األساسـية التـي نعـرض فيـام ييل 

منها.  لبعـض 

١. البنيـة القلقـة للشـخصية الشـابة:  حيـث نجـد أن غالبيـة أعضـاء الجامعـات الدينيـة 

املتطرفـة مـن الشـباب، وذلـك يرجع إىل أن الشـخصية الشـابة بطبيعتها شـخصية إنتقاليـة. ومرحلة 

اإلنتقـال ىف حيـاة اإلنسـان غالبـا مـا يصاحبهـا قـدر كبـري مـن التوتـر، هـذا باإلضافـة إىل أن مرحلـة 

الشـباب هـى املرحلـة التى تتسـع فيها مسـاحة حاجات اإلنسـان التـي تحتاج إيل االشـباع. وىف ذلك 

يختلـف الشـباب عـن كبـار السـن الذيـن أصبحـوا مسـتقرين ىف حياتهم، أما الشـباب فلم يسـتقروا 

بعـد، وحاجاتهـم متسـعه وملحـة كالحاجـة إىل العمـل أو الوظيفـة، الحاجـة إىل الدخـل، إضافة إىل 

الحاجـة إىل السـكن والحاجـة إىل تشـكيل أرسة.   فـإذا مل تشـبع حاجـات الشـباب فـإن الجامعـات 

املتطرفـة، تقنعهـم باإلنضـامم إليهـا ىف مقابـل أنهـا توفـر لهـم الحـد اإلدىن مـن اإلشـباع كالسـكن 

املجـاىن وأحيانـا الـزواج املجـاىن.   ولكنهـا ىف مقابـل ذلـك تنزعه من مجتمعـه وأرستـه، والعامل الذى 

كان ينبغـى أن يعيـش فيـه ثـم تفـرض بعـد ذلـك عليهـم القيـام بأعـامل عنـف متطرفـة وإجراميـة 

 .(١٦)

٢. طلـــب اإلعـــرتاف اإلجتامعـــى: تعتـــرب مرحلـــة الشـــباب هـــى املرحلـــة التاليـــة 

مبـــارشة ملرحلـــة الطفولـــة واملراهقـــة، حيـــث تقـــع للشـــخصية ىف هـــذه الفـــرتة بعـــض 

التغـــريات الجســـمية.  إذ يتخـــذ الشـــاب هيئـــة الرجولـــه، وتتخـــذ اإلنـــاث هيئـــة املـــرأة 
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املكتملـة، وبذلـك يبـدأ الشـباب ىف الدخـول ىف عـامل البالغـني العاقلـني.  أى الذيـن يتحركـوا بإتجـاه 

طلـب اإلعـرتاف اإلجتامعـى بهـم ىف عـامل البالغـني، فـإذا مل يقـدم األبـاء والكبـار هـذا اإلعـرتاف بهم 

وبأفكارهـم.   فإنهـم قـد يتجهـوا إىل تبنـى أفـكار متطرفـة فيـام يتعلـق مبختلـف جوانـب الحيـاة، 

ومـن بينهـا الديـن.   ويسـاعد عىل ذلك أن تقـوم بعض الجامعـات الدينية عىل إسـتهوائهم وتقديم 

اإلعـرتاف اإلجتامعـى بهـم وبأفكارهـم، بحيـث تشـكل الجامعـة الدينيـة املتطرفـة ىف هـذه الحالـة 

املرجعيـة التـى تؤكـد تطرفـه وعنفـه ، بـل وتضفـي املرشوعيـة عليـه. بـل وتبـارك ذلـك، وتدفعـه 

إىل مزيـد منـه، ويصبـح ذلـك نـوع مـن اإلعـرتاف اإلجتامعـى الزائـف الـذى يقابلـه املجتمـع عـادة 

بالرفـض.   ونتيجـة لذلـك يدخـل املتطـرف مـع املجتمـع ىف حالـة من الرفـض املتبـادل، فكلام رفض 

املجتمـع سـلوكياته املتطرفـة، كلـام إزداد هو تطرفا وعنفـا وإعتداًء عيل املجتمع، بحيث يشـري ذلك 

إىل حالـة مرضيـة متيـز املجتمـع والشـخصية املتطرفـة ىف هـذه املواقـف (١٧). 

٣. مرحلـة الشـباب والبحـث عـن اليقـني: يحتاج اإلنسـان عـادة إىل اليقني أو اإلقتناع بشـئ 

ىف حياتـه، بحيـث يولـد لديـه هـذا اليقـني أو اإلقتناع نوعاً من اإلسـتقرار ىف حياته.  ويـأىت اليقني من 

مصـادر عديـدة فقـد يصـدر عـن القـدوة التـى يتمثـل اإلنسـان سـلوكها السـوى، ويعمل وفقـا لها.   

أو أن هـذا اليقـني قـد يصـدر عـن اإلقتنـاع بافـكار وقيـم دينيـة معتدلـه، تحـدد لإلنسـان الصـواب 

والخطـأ، كـام تؤكـد لديـه عـىل قيـم التسـامح.  وقـد يـأىت اليقـني مـن خـالل تدريـب الشـباب عىل 

أعـامل عقولهـم ىف كل مـا يعـرض عليهـم، بحيـث يصبـح العقل ذاتـه مصـدراً لليقني.  فـإذا مل تتوفر 

القـدوة السـليمة والصالحـة، وإذا مل يسـتوعب اإلنسـان القيـم واألفـكار الدينية ىف صورتهـا املعتدلة 

والوسـطية.   وإذا مل يعمـل اإلنسـان عقلـه ىف كل مـا يحيـط بـه، أو يعـرض عليـه، فإننـا نكـون بإزاء 

شـخص ال قـدوة لـه، أو يتبنـى سـلوكيات قـدوة متطرفـة أو منحرفـة.  إضافـة إىل أنـه ليـس لديـه 

إقتنـاع بإعتـدال الديـن ووسـطيته، فإننـا نكون ىف هذه الحالة أمام شـخص فاقد لليقـني (١٨).   فإذا 

جـاءت جامعـة دينيـة متطرفـة وقدمـت له هـذا اليقني املتشـدد واملتطـرف، فإننا نجـده ىف قناعاته 

وسـلوكياته مييـل إىل التطـرف إىل حـد كبري. 



٣١٧ الشباب بني التطرف  والعنف

٤. العجـز عـن السـيطرة عـىل مصـادر الحرمـان:  مـن الطبيعـى أن يكـون أى منـا لديـه 

حرمانـات كثـرية، ومـن الطبيعـى أيضـا أن يعمـل بإتجـاه إشـباعها خـالل الفـرتات املتتابعـة لحياته،  

سـواء املتعلقـة بالدخـل أو املتعلقـة بالحصـول عـىل مسـكن أو الـزواج، أو غـري ذلـك مـن املـوارد 

األزمـة إلشـباع الحاجـات األساسـية لإلنسـان.  ىف هـذه الحالـة فإنـه أمـام الشـباب ىف هـذه الحالـة 

إحتاملـني، األول أن يسـعى ولـو مبشـقه بإتجـاه البحـث عـن العمـل، أى عمـل، ثـم اإلكتفـاء بهـذا 

العمـل والدخـل حتـى يتمكـن من إشـباع حاجاته األساسـية.   وىف هـذا اإلطار من املمكن للشـخص 

أن يسـتدعى إرادتـه حتـى ميتلـك القـوة لقهـر الصعـاب التـى تعـرتض طريقـة، وميكـن أن يتسـامى 

بغرائـزه مـن خـالل التديـن املعتـدل، أو من خالل املشـاركة ىف مامرسـة العمل األهـىل أو التطوعى.  

أمـا األحتـامل الثـاىن فيتعلـق بإتجاه اإلنسـان العاجز عن السـيطرة عـىل مصادر حرماتـه، وىف نطاق 

ىف هـذا اإلحتـامل قـد يلتحق الشـاب بإحدى جامعات التطرف، التي تقدم له إشـباعات ىف مسـتوى 

حدهـا األدىن، ىف مقابـل قيادتـه لحيـاة ملؤهـا القتـل واإلنحـراف والجرمية، بالضبط كمـن يهرب من 

مشـاكله بإتجـاه تعاطـى املخـدرات (١٩).  هنا نجـد أن الهروب إىل التطرف والعنف يشـري عادة إىل 

العجـز عـن السـيطرة عـىل مصـادر الحرمـان التى يعـاىن منها الشـاب. 

٥. الشـعور بجنـون العظمـة: حيـث نجـد أن الشـخصية املتطرفـة ألنها شـخصية عاجزة عن 

مواجهة مشـكالتها األساسـية، ومن ثم فإذا أصابها التطرف الدينى، فإنها تجد نفسـها بسـبب األفكار 

التـى تعتنقهـا مقتنعـة بأنها أفضل من كل البرش، وأنها تدافع عن الدين، وعن املجتمع واألمة.  ومن 

الطبيعـى أن مينحهـا ذلـك إحسـاس زائـف بالعظمة، مع أنها ىف الواقع شـخصية عاجـزة من مواجهة 

مشـكالتها الواقعيـة.   هـذا اإلحسـاس الزائف قد يضخـم ذاتها ويصور لها األمر وكأنها املسـئولة عن 

إصالح أحوال البرش، وأنها حارسـة وقيمه عىل امورهم، وهو ما يدفعها أحيانا إىل العنف الذى يصل 

إىل حـد اإليـذاء والقتـل.   وقـد يتأسـس هـذا اإلحسـاس الزائف لدى الشـخصية املتطرفـة كإنعكاس 

لظروفهـا الواقعيـة الصعبـة،  والتـى تعـاىن ىف نطاقهـا مـن الحرمـان، أو أن هذا الشـعور واألحسـاس 
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قـد تغرسـه بعـض الجامعـات املتطرفـة ىف الشـخصية.   وإلنها شـخصية ضعيفـة فاقـدة اإلرادة، فإن 

قابليـة اإلسـتهواء تكـون لديهـا أكـرب.   ومـن ثـم فهـى تقع فريسـة هذه الجامعـات التى تسـاعدها 

بشـكل مبالـغ فيـه ىف إتجـاه تضخيـم ذاتهـا، كأن متنح بعضهـم لقب «أمـري» أو «مخلـص»، ومن ثم 

تدفعهـم بعـد ذلـك ىف إتجـاه إرتـكاب األفعـال اإلجراميـة التى تتمثـل ىف اإلعتداء عـىل اآلخر وحتى 

 .(٢٠) القتل 

ثالثاً: التحول من التطرف إىل االرهاب

أصبـح العـامل الـذى نعيـش فيـه قريـة صغـرية حسـبام يقولـون، غـري أنهـا قريـة متامسـكة 

األحـكام، حيـث نجـد أنـه إذا كانـت مثـة قـوى أو قـوة عامليـة مسـيطرة عـىل العـامل، فإن سـيطرتها 

تصـل إىل حـد األحـكام، فلـم تعـد مسـاحة الحرية أو الحركة واسـعة أمـام املجتمعات، التى تشـكل 

وحـدات فرعيـة مـن هـذا العـامل.  حيـث مل يعـد بإمـكان أى جامعـة أو مجتمـع أن يفعـل مـا يريد 

بغـض النظـر عـن توجهـات النظـام العاملـى.  وإال فرضت عليـه العقوبـات التى تدفعـه إىل الرجوع 

لاللتـزام بقواعـد التعامـل العاملـى مـن جديـد، بالتـاىل فإنـه مل يعـد من السـهل مثـالً أن تقـوم ثورة 

أو إنقـالب ىف أى مـن املجتمعـات بإعتبارهـا تغيـرياً جذريـا دون موافقة من النظام العاملى املسـتقر 

واملتامسـك إىل حـد كبـري.  وباملثـل مل تعـد بإسـتطاعة الفواعـل القوميـة أن تتـرصف ىف الداخـل كام 

تريـد، وإال عرضـت نفسـها لعقـاب املؤسسـات العامليـة، ولدينـا حاالت ثـالث. محاكمة قـادة رصبيا 

بسـبب اإلعتـداء عـىل املسـلمني ىف كوسـوفو، وحالـة العـراق، حيث أطيح برئيسـه، وحالة السـودان 

حيـث تالحـق املحكمـة الجنائيـة الدوليـة رئيسـه.  ىف مواجهـة هـذا النظـام العاملـى املحكـم، الذى 

قـد يفـرض الظلـم عـىل بعض الفئـات اإلجتامعية، وبعـض املجتمع. وهـو الظلم والقهـر الذى يدفع 

هـذه الجامعـات لرفضـه، وألن فاعليـة القـوى املسـيطرة عـىل النظـام العاملـى عاتيـه وقويـة، فـإن 

جامعـات الرفـض متيـل إىل أن تـرضب رضبـات رسيعـة وخاطفـة. قـد ال تسـتطيع هـذه الرضبـات 

املحـدودة إيقـاع األذى أو الـرضر ىف القـوى املسـيطرة عـىل النظـام العاملـى، غري أنها عـىل اقل تنرش 

ىف حياتهـا األمل وعـدم اإلسـتقرار، والخـوف عـىل مصالحهـا ومصالـح مواطنيها. 

ــاب  ــة واإلرهـ ــل املقاومـ ــني فعـ ــة بـ ــرضورى التفرقـ ــن الـ ــه مـ ــار فإنـ ــذا اإلطـ وىف هـ
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 حيـث فعـل املقاومة قيام بعـض الجامعات للدفاع عن مصالحها الوطنية ، إذ تدرك هذه الجامعات 

أن هنـاك قـوى محتلـة، غاشـمة وظاملـه سـلبت هـذه الحقـوق. وىف العادة تكـون املقاومـة موجهة 

نحـو القـوى العسـكرية التـى تفـرض اإلحتـالل، وكل حـركات املقاومة التـى ناضلت ضد األسـتعامر 

كانـت مـن هـذا النمـط.  فهـى حـركات لهـا هـدف وطنـى تسـعى لتحقيقـه مـن خـالل املقاومـة، 

وقـد تكـون املقاومـة داخليـة ضـد الدولـة، كمقاومـة منـور التاميـل لحكومـة سـرييالنكا، أو مقاومة 

املسـلمني ىف كشـمري للحكـم الهنـدى. ىف حالـة املقاومـة نجـد أن العدو محـدد، واملطالـب محددة، 

فـإذا تحققـت هـذه املطالـب، ال يصبـح هناك مـربراً للمقاومة. وهناك أشـكال كثـرية للمقاومة منها 

مقاومـة حـزب اللـه ىف لبنـان لإلحتـالل اإلرسائيـىل، ومقاومـة الفلسـطينني ىف غـزة والضفـة الغربية 

لإلحتـالل اإلرسائيـىل كذلـك.  وىف العـادة تجـد املقاومـة تعاطفـا مـن بعـض املجتمعـات، ألنها تنظر 

إىل افعالهـا بإعتبارهـا مرشوعـة بهـدف تحقيق مصالـح معينة. 

١- تعريـف اإلرهـاب والفعـل اإلرهـاىب:  إرتباطـا مبـا سـبق فـإن فعـل اإلرهـاب قـد يعـرب 

عـن رفـض ظـروف معينـة لهـا وطأتهـا عـىل املجتمـع، أو عـىل بعـض الرشائـح أو الجامعـات، غـري 

أن اإلرهـاب عـادة مـا يكـون رد فعـل لهـذه الظـروف.  إرتباطـا بذلـك فإننـا نجـد أن اإلرهـاب ىف 

تعريفـه األسـاىس هـو «تهديـد بإسـتخدام العنـف أو القيـام بأعـامل عنـف فرديـة تهـدف إىل نـرش 

الخـوف والرعـب، بقصـد إخافـة الجمـوع وترويعهـم.   أو قـد يكـون اإلرهـاب، كـام يـراه البعـض، 

إسـتعامل منظـم للقتـل والهـدم، أو التهديـد بهـام من قبـل جامعة منظمـة من األفـراد والجامعات 

للضغـط عـىل املجتمعـات او الحكومـات بهـدف فـرض إسـتجابتها للمطالـب».  وىف تعريـف آخـر 

يعـد اإلرهـاب «هـو اإلسـتخدام املـادى للقـوة بـكل أشـكالها، وتقـوم بـه ىف العـادة منظـامت أو 

أفـراد، أو رمبـا تقـوم بـه الدولـة مـن أجـل إنجـاز غايـات سياسـية» (٢١).  ويعـرف «فرنـك بولتـز» 

وآخـرون اإلرهـاب بأنـه عبـارة عـن أنشـطة لجامعـات متطرفـة ذات أفـكار أيديولوجيـة خاصـة، 

إنشـقت عـن الـرأى العـام وحتى عن الـرأى املعـارض املقبول إجتامعيـا وكونت لهـا تنظيامت رسية 

لتحقيـق غاياتهـا.  مسـتخدمة ذرائـع ذات قبـول إجتامعـى من أجـل تحقيق أهدافهـا، ومتخذة من 



النظرية االجتامعية وقضايا املجتمع «آليات التامسك االجتامعي»٣٢٠

فكـرة الغايـة تـربر الوسـيلة منهجـا لتحقيـق غاياتهـا وهـو مـا يؤكـد رضورة مامرسـة نشـاطاتها من 

خـالل تنظيـامت رسيـة وغـري مكشـوفة» (٢٢).  وإرتباطـا بذلـك يشـري معجـم العلـوم اإلجتامعيـة 

إىل اإلرهـاب بأنـه « بـث الرعـب الـذى يثـري الخـوف، أو هـو الطريقـة التـى تحـاول بهـا جامعة أو 

منظمـة أو حـزب محـدد تحقيـق أهدافـه عـن طريـق إسـتخدام العنف وتوجيـه األعـامل اإلرهابية 

ضـد األشـخاص أو اململتـكات».  ويعـرف اإلرهـاب ىف اإلتفاقيـة العربية ملكافحة اإلرهـاب بأنه «كل 

فعـل مـن أفعـال العنـف أو التهديـد بـه أيـا كانـت بواعثـه وأغراضـه، يقع تنفيـذا لـرشوع إجرامى 

فـردى أو جامعـي.  يهـدف إىل نـرش الرعـب بني النـاس أو ترويعهم، بإيذائهـم أو تعريض حياتهم أو 

حرياتهـم أو أمنهـم للخطـر، أو إلحاق الـرضر بالبيئة أو باحد املرافق أو باألمـالك العامة، أو الخاصة 

أو إحتاللهـا أو اإلسـتيالب عليهـا أو تعريـض أحـد املـوارد الوطنية للخطـر».  وىف تعريف آخر يعرف 

اإلرهـاب بأنـه «نـرش الخـوف وتدمري اإلحسـاس باألمـن، بهـدف إعادة تشـكيل املجتمعـات املدنية 

حسـب رأى ومعتقـد الجامعـات الدينية املتطرفـة ومجنديها واملتعاونني معها عـىل الصعيد العاملى.   

«كـام يقصـد باإلرهـاب «األعـامل اإلجراميـة التـى يقوم بهـا فرد أو جامعـة أو تنظيم تجاه أشـخاص 

أو أماكـن أو وسـائل مواصـالت بإسـتخدام أسـاليب أو أجهـزة مبتكـرة تضمن تنفيـذ الجرمية بأقىص 

درجـات القتـل والتدمـري والرتويع مـن اجل تحقيـق أهداف سياسـية» (٢٣). 

السـابقة نسـتطيع  التعريفـات  تأمـل  العامـة لإلرهـاب:  مـن خـالل  املالمـح  ٢- تحديـد 

أن نحـدد املالمـح العامـة لألفعـال اإلرهابيـة مـن خـالل عـدة أبعـاد أساسـية. البعـد األول يشـري 

إىل أن جامعـات االرهـاب تكـون عـادة موجهـة بعـدة أفـكار أيديولوجيـة متطرفـة،  بغـض النظـر 

تكـون  العـادة  دينيـة، وىف  او  علامنيـة  ذات طبيعـة  كانـت  األفـكار، سـواء  عـن مرجعيـة هـذه 

هـذه األفـكار ذات طبيعـة متطرفـة وغـري مقبولـة إجتامعيـا.  كـام أن الجامعـة اإلرهابيـة تكـون 

متعصبـة لهـذه األفـكار، وتعتقـد ىف رضورة فـرض هـذه األفـكار عىل املجتمـع ولو بالقـوة.  ويتمثل 

يوجـد  الغالـب  وىف  جامعـة،  أو  فـرد  يكـون  قـد  باإلرهـاب  القائـم  الفاعـل  أن  ىف  الثـاىن  البعـد 

تنظيـم معـني وراء الفاعـل القائـم باإلرهـاب.  حيـث يوفـر هـذا التنظيـم اإلرهـاىب، الـذى يكـون ىف 
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الغالـب ذو طبيعـة رسيـة، املـوارد الالزمـة للقيـام بالعمليـة اإلرهابيـة، كتنشـئة األفـراد الفاعلـني 

حسـب أفـكار معينـة – غسـيل مـخ أيديولوجـى – حيث ميدهـم باملعاىن التى تشـكل طاقـة دافعة 

لفعلهـم، وهـو مـا يشـكل املـورد املعنـوى.  يضـاف إىل ذلـك أن هـذا التنظيـم يوفر لهـم املعلومات 

الكافيـة التـى تيـرس لهـم القيـام بالعمليـة االرهابيـة كاملـواد املفجـرة وأجهـزة التفجـري واألدوات 

األخـرى التـى يسـتخدمونها، يضـاف إىل ذلـك توفـري التغطيـة اللوجسـتية الحاميـة لهم، مبـا ىف ذلك 

األدوات املسـتخدمة إلنجـاز الفعـل االرهـايب، إضافـة إيل توفري مخـارج الهروب بعد القيـام بالعملية 

اإلرهابيـة.   حيـث ييـرس لهـم األختفـاء وعـدم القبـض عليهـم، إىل جانـب ذلـك فهـو يعمـل عـىل 

تأمينهـم وتأمـني أرسهـم إذا قبـض عليهـم، ولقـوا حتفهـم، أثنـاء إنجـاز العمليـة.  ويتصـل البعـد 

الثالـث بعـدد األفـراد القامئـني بالعمليـة األرهابية فقـد يكون فـرداً واحداً أو جامعة حسـب طبيعة 

العمليـة اإلرهابيـة املطلـوب تنفيذهـا.  ويذهـب البعـد الرابـع إىل أن هـدف العمليـة اإلرهابية قد 

يكـون الهـدف منهـا مجـرد نـرش الرعـب وإحـراج أجهـزة األمـن الدولـة، مـن خـالل أبـراز أنهـا غري 

قـادرة عـىل حاميـة منشـآتها ومواطنيهـا.  أو نـرش الرعـب بـني النـاس بحيـث يبتعـدوا عـن هـذه 

األماكـن، كـام هـى الحـال ىف القيـام بالعمليـات اإلرهابيـة ىف املناطـق السـياحية حتى ميكـن التأثري 

عـىل السـياحة، ومـن ثم التأثري عـىل األوضاع اإلقتصاديـة للمجتمع، أو قد يتمثـل الهدف ىف الضغط 

عـىل الدولـة مـن أجل اإلسـتجابة ملطالـب معينة.  ويتحـدد البعد الخامـس ىف أن األفعـال اإلرهابية 

تتنـوع ضحاياهـا ىف الغالـب فهـى قـد تسـتهدف األجهـزة األمنيـة، وىف هـذه الحالـة فـإن الفعـل 

اإلرهـاىب تكـون لـه طبيعتـة اإلنتقاميـة، حيث يوجه اإلنتقـام إىل الجهـاز الذى أرض بـه. أو قد يوجه 

اإلرهـاب مـن قبـل جامعـة إثنية معينة إىل جامعـة إثنية أخرى بسـبب رصاع بني الجامعـات اإلثنية 

ىف الوطـن، أو أن اإلرهـاب قـد يوجـه إىل الدولـة ذاتهـا، ألن سياسـاتها مل تراع إحتياجـات الجامعات 

القامئـة القامئـة باإلحتجـاج أو أن اإلرهـاب.  أو قـد يوجـه اإلرهـاب إىل املواطنني اآلمنني، من النسـاء 

واألطفـال والعجائـز.  وىف هـذه الحالـة يكـون الفعـل اإلرهـاىب مجـرد تفريـغ لشـحنة غاضبـة، عنـد 

مفجـرى الفعـل اإلرهـاىب، ىف محاولـة إلظهـار عجـز األجهـزة األمنيـة عـن حاميـة مواطنيهـا.  أو أن 



النظرية االجتامعية وقضايا املجتمع «آليات التامسك االجتامعي»٣٢٢

اإلرهـاب قـد يوجـه إىل مصالـح دولـة أجنبيـة أرضت سياسـاتها مبصالـح الجامعـة القامئـة باإلرهاب 

سـواء عىل املسـتوى املادى أو املسـتوى املعنوى.  ويتصل البعد السـادس بأسـلوب عمل الجامعات 

اإلرهابيـة، إذ عـادة مـا تختـار هـذه الجامعـات السـاحات الرخـوة، وهـى السـاحات التـى ال تلقـى 

إهتاممـا أو حراسـة أمنيـة كافيـة، وتكـون ىف ذلـك الوقـت ذات قيمـة بالنسـبة لتحقيقهـا ألهدافها.  

أو تختـار هـذه األهـداف او السـاحات، التـى تيـرس الهـرب منهـا  بعـد إنجـاز الفعـل اإلرهـاىب 

عمومـا.  ويتصـل البعـد السـابع، بـأن األهـداف التـى تختـار الجامعـات اإلرهابيـة رضبهـا، تكـون 

عـادة أهـداف ذات طبيعـة إسـرتاتيجية بالنسـبة للدولـة، كرضب بـرج التجـارة العامليـة ىف الواليات 

املتحـدة األمريكيـة عـام ٢٠٠١.  أو حادثـة األقـرص ىف مـرص ىف العقـد األخـري مـن األلفيـة الثانية، أو 

اإلرضار ببعـض املناطـق السـياحية مبنتجـع رشم الشـيخ، أو الحادثتـني اللتـني وقعتا ىف حى الحسـني.  

حيـث يـؤدى رضب هـذه األهـداف إىل التأكيـد عـيل بقـاء أثارهـا أو خسـائرها املاديـة واملعنوية ىف 

األذهـان لفـرتة طويلـة من الزمن، سـواء ىف عقول املواطنـني أو الحكومة واألجهـزة األمنية.  ويذهب 

البعـد الثامـن واألخـري، إىل أن غالبيـة الجامعـات القامئـة باألفعـال اإلرهابيـة تكـون لهـا يف الغالـب 

عالقـة باطـراف أو دول خارجيـة أو معاديـة للدولـة، وتسـعى إىل هز إسـتقرارها، أو أنهـا تعمل من 

اجـل الضغـط عليهـا.  وقـد يقـدم الطـرف الخارجى للجامعـة اإلرهابية دعـام بأشـكال متنوعة، كأن 

يسـاعدها ىف متويـل عملياتهـا، أو توفـري الخربة الفنيـة اإلرهابية لها لتنفيذ عملياتهـا، وتوفري األجهزة 

التـى تسـتخدمها عمومـا (٢٤).  وىف هـذه الحالـة قـد تظهـر بعـض الجامعـات اإلرهابيـة العابـرة 

للحـدود، أى التـى تعمـل عـىل الصعيـد العاملـى، وىف أكـرث مـن دولـة، كـام هـى الحـال ىف «تنظيـم 

القاعـدة» مثـالً ، وتنظيـم داعـش أخرياً.

٣- أشــكال اإلرهــاب: تتحقــق أفعــال اإلرهــاب بأشــكال كثــرية لتحقيــق األهــداف 

عديــدة.   معايــري  وفــق  اإلرهــاىب  الفعــل  شــكل  يتحــدد  الغالــب  وىف  الســابقة،  واألبعــاد 

ومعنويــة  ماديــة  كافيــة  إلمكانيــات  اإلرهابيــة  الجامعــة  إمتــالك  املعايــري  هــذه  مــن 

هياكلــه،  كفــاءة  ومــدى  اإلرهــاىب  التنظيــم  حجــم  كذلــك  اإلرهابيــة،  عملياتهــا  لتحقيــق 
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وقدرتـه عـىل اإلنجـاز. إضافـة إيل وجـود عنـارص مدربـة تدريبـا عاليـا مـن اجـل القيـام باألعامل أو 

األفعـال اإلجراميـة، يضـاف إىل ذلـك فـإن قـدر الخسـائر التـى تريـد الجامعـة اإلرهابيـة إحداثهـا، 

يحـدد شـكل ومسـتوى الفعـل اإلرهاىب الكفيل بتحقيق هذا الخسـائر، إسـتناداً إىل ذلـك توجد عدة 

أشـكال لألفعـال االرهابيـة نعـرض فيـام يىل لبعـض منها.  

وتشـكل  عمليـات التفجـري الشـكل األول لألفعـال االرهابيـة، وتعـد األسـلوب األكرث شـيوعاً 

واسـتخدماً وانتشـاراً يف معظـم الجرائـم اإلرهابيـة عـىل مسـتوى العـامل ، وذلـك لعـدة أسـباب مـن 

أهمهـا، انـه األسـلوب الـذي مينـح الفرصـة الكافيـة للشـخص أو الجامعـة االرهابية إلكـامل العملية 

بنجـاح مـع أمكانيـة االنسـحاب مـن مـرسح الجرميـة دومنـا القبـض عليـه او اكتشـافه.  إضافـة اىل 

ان هـذا األسـلوب يتميـز يف انـه يحـدث يف حـال وقوعـه قـدرة عاليـة عـىل جـذب االنتباه مـن قبل 

الجامهـري ، وكذلـك مـن قبـل وسـائل األعـالم .  وبذلـك تتحقق الغايـة املرجوة من الفعـل االرهايب ، 

وهـي الرعـب واإلثارة بالنسـبة للجامهري والتأثري السـلبي يف موقف السـلطة السياسـية، مع التقليل 

مـن حجـم األفـراد املشـاركني يف تنفيـذ الجرائم اإلرهابيـة (٢٥).

ويعـد االختطـاف الشـكل الثـاين وهـو شـكل أخـر مـن الجرائـم اإلرهابيـة ويوجـه حيـال 

الشـخصيات السياسـية ويعـد اختطـاف رئيـس وزراء ايطاليا ( الـدو مورو) يف السـبعينات من القرن 

املـايض ، واختطـاف وزراء بـرتول أوبـك يف فيينا خـالل الثامنينات، واختطاف عضـوة الربملان العراقي 

«تيسـري املشـهداين» خـري مثـال عـىل هـذا النمـط مـن األفعـال االرهابيـة.  وقد شـاع هذا األسـلوب 

ىف عاملنـا العـرىب بعـد أن تنامـى عـدد وحجم الجامعـات االرهابية، وضعـف قبضة األجهـزة األمنية، 

بخاصـة بعـد ثـورات الربيـع العرىب، ومنـو التنظيـامت االرهابية، حيث سـاعدت حالة الفـويض التي 

أنتابـت املجتمعـات حينئـذ عـىل إنتشـارها، خاصـة أن االختطـاف كانـت لـه ىف أحيان كثـرية أبعاده 

االقتصادية (٢٦)، كام يعترب احتجاز الرهائن شـكل أخر من أشـكال الجرائم اإلرهابية ويسـتخدم من 

قبـل الجامعـات اإلرهابية من اجل الحصول عىل مكاسـب سياسـية تتعلق مبطالـب التنظيامت التي 
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يتبعونهـا ، والضغـط عـىل الحكومـات واألنظمـة السياسـية الحاكمـة لتحقيق مطالبها . وقد يسـعى 

اإلرهابيـون إىل الحصـول عـىل مكاسـب اقتصاديـة من اجـل الحصول عـىل األموال الالزمة السـتمرار 

التنظيم.

ياإلضافة إيل ذلك تعد املصادرة واالبتزاز  من األشـكال الشـائعة التي يسـتخدمها التنظيامت 

مـن اجـل الحصـول عىل األموال وذلك من خالل السـطو املسـلح ومصـادرة بعض األمـوال أو بابتزاز 

بعـض األشـخاص أو الـرشكات عـىل شـكل الحراسـة والحاميـة ، وقيـام التنظيـامت باالبتـزاز تعد من 

وجهـة نظرهـم رضورة قصـوى تدعوهـا الحاجة ليك يتمكن من االسـتمرار وتحقيـق أهدافه .

ومـن الواضـح أن تخريـب وتدمري املنشـات الهامة هو شـكل من اشـكال الجرائـم اإلرهابية 

ويتـم ذلـك حيال املنشـات اإلسـرتاتيجية والحيوية والهامـة بتخريب وتدمري تلك املنشـات ، كام يتم 

ذلـك يف اسـواق الشـورجة واسـواق جميلـة يف بغـداد وباسـتمرار حيـث يتـم حرق وتدمـري املحالت 

واالسـواق عـن طريـق التفجـري والتلغيـم، إضافـة إىل تدمـري الكهربـاء ىف مـرص. يضـاف إيل ذلك فإن 

التهديـد باملعلومـات الكاذبـة: وهـو إحـدى العمليات التي يسـتخدمها اإلرهابيـون ، وصحيح أنها ال 

تـؤدي إىل حـوادث إرهابيـة حقيقيـة ، أال أنهـا تحقـق اثـأر ايجابيـة لإلرهابيـني ، منها أنهـاك الجهاز 

األمنـي والسـلطات املختصـة ومنهـا إثارة الرعـب يف املجتمع وخلـق حالة من الفزع لـدى املواطنني 

، كـام أنهـا تسـاعد اإلرهابيـني عـىل قياس الثغـرات األمنية ومـدى قدرة األجهـزة األمنيـة يف التفاعل 

مـع الحالة.

 إيل جانـب ذلـك تعتـرب االغتيـاالت التـي توجـه نحـو الشـخصيات الهامـة والسياسـية يف 

النظـام السـيايس الحاكـم والتـي يعتقـد التنظيـم واإلرهابيـون، ان اغتيالهـم سـيحقق شـيئاً مـن 

املناصـب  ذووا  الحكوميـون  واملوظفـون  السياسـيون  ويعـد  التنظيـم.  حددهـا  التـي  األهـداف 

الحساسـة والشـخصيات العامـة يف املجتمـع أهدافـا للتنظيـامت املتطرفـة وجامعاتهـم اإلرهابيـة.  

منـذ  خاصـة  اإلرهـاب  أسـاليب  أهـم  مـن  بإعتبـاره  الطائـرات  ينتـرش خطـف  ذلـك  جانـب  إيل 

السـبعينيات مـن القـرن امليـالدي املـايض ، وهـو مـا أدى إىل زيـادة اهتامم السـلطات عىل مسـتوى 

قبـل  الـركاب  لتفتيـش  دقيقـة  وقائيـة  اجـراءات  واتخـاذ  املـدين.  الطـريان  سـالمة  بتأمـني  العـامل 
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صعودهـم، وإيجـاد حواجـز بـني الـركاب وطاقـم الطائـرة ، وكذلـك تعيـني حراسـات قويـة ومدربة 

   .(٢٧)

رابعاً: املتغريات والعوامل املسئولة عن االرهاب

يشـري الـرتاث النظـرى إىل أن هنـاك مجموعـة مـن العوامـل املسـئولة عـن إنتشـار االرهاب 

سـواء عـىل الصعيـد القومـى أو العاملـى، حيـث نجـد أن، هـذه العوامل تقـع عىل ثالثة مسـتويات. 

املسـتوي األول ذو طبيعـة عامليـة،  وتربز هـذه الطبيعة العاملية، ألن عاملنا األن أصبح كال متامسـكاً، 

يؤكـد متاسـكة كثافـة العالقـات بـني عنـارصة وأجزائـه، بحيث نجـد أن أحـداث هذا العـامل اصبحت 

أحداثـا واحـدة، لهـا أثارهـا الواحـدة تقريبـا، وهى اآلثـار التى تؤثر عـىل مختلف مجتمعاتـه.   وقد 

زاد مـن متاسـك هـذا العـامل الـدور الذى أصبح اإلعالم يلعبه سـواء عـىل الصعيد العاملـى او القومى، 

مـن خـالل قنواتـه الفضائيـة العديـدة واملتنوعـة. إضافة إىل شـبكة املعلومـات الدوليـة، التى بدأت 

تلعـب دوراً محوريـا، ىف نقـل التفاعـالت املتعلقـة بأحداثـه عـرب العـامل.  إيل جانـب أن املعرفة بهذه 

األحـداث مل تعـد قـارصة عـىل مسـتوى النخبـة فقـط، بـل أصبحت عـىل مسـتوى الجامهـري كذلك، 

بحيـث لعـب اإلعـالم دوراً محوريـا ىف تأكيد التامسـك لنظامنـا العاملى املعـارص (٢٨).   باإلضافة إىل 

ذلـك فهنـاك عديـد مـن العوامل املسـئولة عـن اإلرهاب عـىل املسـتوى القومى، حيـث تظهر بعض 

املتغـريات أو العوامـل مـن داخـل املجتمـع القومـى أو الدولـة القوميـة، ومن ثم تؤدى إىل إسـتنفار 

جامعـات العنـف واإلرهـاب، ومـن ثـم تدفعهـا إىل القيـام بأفعالهـا.   يضـاف إىل ذلـك العوامـل 

املرتبطـة باألرهابـني أنفسـهم، حيـث نجـد أن أشـخاص محدوديـن هـم الذيـن يقومـون باألعـامل 

اإلرهابيـة، وىف الغالـب فإنهـم يكونـوا ذوى بنيـة شـخصية وسـيكلوجية غري سـوية تجعلهـم مييلون 

إىل إعتنـاق األفـكار املتطرفـة ويرتكبـون األفعـال املتطرفـة، ونعـرض فيـام يـىل لهذه األمنـاط الثالثة 

مـن العوامل. 

١- العوامـــل او املتغـــريات العامليـــة املســـئولة عـــن اإلرهـــاب:  إســـتناداً إىل مـــا 

أرشنـــا إليـــه مـــن أن عاملنـــا أصبـــح عـــامل متامســـك أحداثـــه واحـــدة، فإننـــا نعتقـــد أن 

هـــذه الخاصيـــة لعبـــت دوراً أساســـياً ىف تفجـــر حـــوادث اإلرهـــاب.  فقـــد كان املواطنـــون ىف 

ــىل  ــيطرة عـ ــة املسـ ــوى العامليـ ــم بالقـ ــة لهـ ــة، ال عالقـ ــات القوميـ ــل املجتمعـ ــاىض، داخـ املـ
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النظـام العاملـى قدميـاً، وذلـك ألنهـم محتمـني بدولتهـم القوميـة.  أمـا اآلن فقـد ضعفـت الدولـة 

القوميـة وتراجعـت، وأصبحـت عاجـزة عـن السـيطرة عـىل فضائهـا، كـام أصبحـت عاجـزة عـن 

السـيطرة عـىل إقتصادهـا. الـذى أصبـح يديـره األن القطـاع الخـاص الوطنـى، متحالفـا مـع القطـاع 

الخـاص العاملـى، املسـتند باألسـاس إىل الـرشكات املتعـددة الجنسـية.  إضافة إىل أن الدولـة القومية 

أصبحـت تفتقـد قـدرة السـيطرة عىل إقتصادهـا، ولذلك أصبح تأثري فعل وسياسـات القـوى العاملية 

يؤثـر مبـارشة عـىل سـلوك املواطـن داخل الدولـة القومية.  األمـر الذى يفرض عىل بعـض الجامعات 

التـى تضـار بـآداء القـوى العامليـة، أن متـارس اإلرهـاب أو تشـارك فيـه ىف محاولـة لـإلرضار مبصالـح 

هـذه القـوى العامليـة التـى تفـرض الضغـوط القهريـة عليها. 

ذلـك يعنـى أن القـوى العامليـة تـأىت أحيانـا بعـض السـلوكيات التـى تـؤدى إىل إسـتنفار 

جامعـات العنـف واإلرهـاب، مـن هذه السـلوكيات أن تعمـل القوى املسـيطرة عىل النظـام العاملى 

بإتجاه سـلب خريات وموارد الشـعوب املختلفة.  وإذا كانت الحكومات بسـبب الضغوط املفروضة 

عليهـا ال تخاطـر بالوقـوف ىف مواجهـة هذه القوى العاملية، فإن الضغوط لسـلب مـوارد املجتمعات 

أصبـح املواطـن العـادى يدركهـا ويتأثـر بهـا. وهو مـا يدفع بعض الجامعـات إىل التحـرك ىف مواجهة 

الحفـاظ عـىل مـوارد مجتمعاتهـا، وهـو األمـر الـذى يدفع القـوى العامليـة ىف املقابـل إىل وصم هذه 

الجامعـات باإلرهـاب.  وقـد يـؤدى الضغـط املفـروض عـىل هـذه الجامعـات إىل إرتـكاب أفعـال 

إرهابيـة فعـالً، وهنـا نجـد أن فعـل املقاومـة قـد يتحـول إىل إرهـاب (٢٩).  مثـال عـىل ذلـك فـإن 

مقاومـة بعـض الجامعـات لإلحتـالل األمريـىك للعـراق ، قـد دفعهـا أحيانـا إىل السـقوط ىف بعـض 

األعـامل اإلرهابيـة، كتفجـري املـواد املتفجـرة ىف األسـواق، إلثبـات عـدم اإلسـتقرار ىف ظـل اإلحتـالل، 

غـري أن هـذه التفجـريات يـروح ضحيتهـا عـادة أفـراد الشـعب العراقـى.  وىف فلسـطني بسـبب قهر 

اإلحتـالل، قـد يفجـر أحـد املقاومـني نفسـه ىف حافلـة ركاب إرسائيليـة، فيقتـل بـرشاً ال عالقـة لهـم 

بعمليـات اإلقتتـال بـني إرسائيل والفلسـطينني. 
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ىف هـذا اإلطـار فقـد متـارس الدولـة سـلوكيات اإلرهـاب، مثـال عـىل ذلـك أثنـاء العـدوان 

اإلرسائيـىل عـىل غـزة، كان الجيـش اإلرسائيـىل يـرضب املدنيـني، األطفـال والنسـاء والشـيوخ، ويدمر 

املسـاكن واملرافـق األساسـية.   وهـو مـا يعنى أن الجهد الحـرىب أصبح عاريا من األخـالق، وأصبحت 

الدولـة متـارس نـوع مـن البلطجـة، األمـر الـذى إسـتوجب إإلدانـه العامليـة.   مثـل هـذا السـلوك 

اإلرسائيـىل ميكـن أن يقـود ىف املقابـل إىل أعـامل ذات طبيعـة إرهابيـة مـن قبـل الفلسـطيني، حينام 

يطلقـون صاروخـا يصيـب النسـاء واألطفـال والشـيوخ، وهنـا تصبـح مبادلـة اإلرهـاب باإلرهـاب.  

تأكيـدأ لذلـك أيضـا مـا فعلتـه الواليـات املتحـدة األمريكيـة بالعـراق، حينـام كانـت تداهـم أهـل 

قريـة بأكملهـا بحثـا عـن أفراد املقاومـة، فتعمـل آالت التقتيل فيهم، األمر الذى يؤسـس ثـأراً قوات 

االحتـالل مـن ناحيـة ، وجامعـات املقاومـة وأهـل هـذه الجامعـات أو قراهـم  مـن ناحيـة ثانيـة.   

حيـث نجدهـم يتجـاوزون حاجـز املقاومـة معهـم ويبدأون ىف مامرسـة عمليـات إرهابيـة. كخطف 

األجانـب اإلمريكيـني أو الغربيـني عمومـاً، وقتلهـم أو إحتجازهـم مقابـل تحقيـق مطالـب معينـة، 

بحيـث أن اإلسـتجابة ملطالـب هـذه الجامعات من شـأنه أن يؤكد ثقتهـا بذاتها، ويدفعهـا إىل إعادة 

الكـرة ومامرسـة األفعـال األرهابيـة مـن جديـد (٣٠). 

باإلضافة إىل ذلك فقد تعمل القوى العاملية عىل متزيق بعض الشـعوب إسـتناداً إىل هشاشـة 

بنيتهـا فتحـول جامعـات مـن مواطنيهـا إىل جامعـات إرهابيـة.  ولىك تحقق هـذا التمزيـق فإنها قد 

تقـف إىل جـوار بعـض الجامعـات اإلثنيـة، عـىل حسـاب جامعـات أخـرى.  بحيـث يعد متزيـق بنية 

املجتمعات مدخالً للسيطرة عليها متهيداً لسلبها خرياتها.  ومن الطبيعى أن تدرك ذلك بعض الفئات 

العابـرة للجامعـات اإلثنيـة، كـام تدرك ذلـك الجامعات اإلثنيـة التى تعمـل القوى العامليـة الدخيلة 

والقهريـة لغـري صالحهـا.  األمر الذى يدفع إىل مقاومة هذا التدخل وهـذا التمزيق ملجتمعاتها، وهو 

مـا يـؤدى إىل تبنـى بعض الجامعات لسـلوك املقاومة، فإن كانت آلة البطش أقوى وال ترتك مسـاحة 

للمقاومـة املرشوعـة.  فـإن بعض الجامعات قد تلجأ إىل نوع من السـلوك اليائـس، الذى يأخذ طابع 

الفعـل اإلرهـاىب، والذى يسـتهدف نـرش الفزع بني صفوف القـوى األجنبية الدخيلة، بـأن تنجز هذه 
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الجامعـات رضبـات ال متيـز فيهـا بـني عسـكرى ومـدىن.  ىف هـذه الحالة فإنهـا تختار عـادة األهداف 

السـهلة املوجعـة والتـى تـؤدى إىل نرش الفـزع والخوف عند الطـرف األخر (٣١).  فـإذا كانت بعض 

األنظمـة السياسـية، أو الرشائـح اإلجتامعيـة ىف الوطـن متعاونـة مـع هـذه القـوى األجنبيـة، فـإن 

بعـض األفعـال اإلرهابيـة تطولهـا حتى تكشـف عـن تعاونها مـع هذه القـوى األجنبيـة.  ذلك يعنى 

أنـه كلـام كانـت الجبهـة التـى تشـكل هدفـا للمقاومـة قوية، وعاتيـة وقهريـة، كلام تحولـت أفعال 

املقاومـة إىل أفعـال إرهابيـة، لكونهـا ىف هـذه الحالة تسـلك ىف عنفها سـلوك اليائس،  وهو السـلوك 

الـذى يجسـد طبيعـة ومالمح الفعـل اإلرهاىب. 

٢- املتغـريات أو العوامـل البنائيـة املتصلـة باإلرهـاب:  إىل جانـب املتغـريات العامليـة او 

الخارجيـة، توجـد مجموعـة مـن العوامـل املنطلقة مـن الداخل، أي عـيل الصعيد القومي باألسـاس، 

والتـى تلعـب دورهـا يف تفجـري األفعـال اإلرهابيـة. هـذه العوامـل تكـون ىف العـادة نتيجـة لبعـض 

جوانـب الخلـل ىف البنـاء اإلجتامعـى القائـم، وهـو الخلـل التـى تكـون لـه وطأتـه وآثـاره السـلبية 

عـىل بعـض الجامعـات، األمـر الـذى يدفعها إىل رفـض هذه اآلثار السـلبية مـن خالل محاولـة النيل 

مـن مصدرهـا حتـى تتوقـف عـن توليد أو إنتـاج سـلبيتها، وىف هذا اإلطـار فإننا نعـرض، للعوامل أو 

املتغـريات املسـببة لتفجـر األفعـال اإلرهابيـة عـىل سـاحة املجتمـع بفعل عوامـل داخلية باألسـاس. 

يعـد ضعـف الثقافـة ومنظومـات القيـم،  خـالل فـرتات التحـول اإلجتامعـى، التـى متـر 

بهـا مختلـف املجتمعـات الناميـة، حيـث نجـد أن ثقافـة املجتمـع ومنظومـات القيـم املتضمنـة 

فيهـا تصـاب بنـوع مـن الوهـن أو الضعـف.  أمـا بسـبب ضعـف مؤسسـات التنشـئة اإلجتامعيـة، 

أو بسـبب تعـدد منظومـات القيـم وتناقضهـا ىف نطـاق بنيـة الثقافـة، أو بسـبب اإلخـرتاق الثقـاىف 

السـائدة  والقيـم  الثقافـة  أن  نجـد  فإننـا  بذلـك  إرتباطـا  نسـيجها.   ممـزق  لثقافـة  الخـارج  مـن 

وإنهيارهـا،  ضعفهـا  إىل  يـؤدى  مـا  وهـو  السـلوك،  توجيـة  عـىل  قـادرة  تصبـح  ال  املجتمـع  يف 

والقيمـى، ىف  الثقـاىف  الفـراغ  إسـتغالل هـذا  إىل  املتطرفـة  التنظيـامت  بعـض  الـذى ميكـن  األمـر 

غـرس  قيـم اجتامعيـة جديـدة تتعـارض مـع قيـم املجتمـع أو تحـل محلهـا.   بيـد أنهـا تتـواءم 
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مـع معتقـدات وقيـم التنظيـم ، ولهـا سـلطة نافـذة عـىل الفرد تجعلـه يعتنقها بشـدة حتـى انه قد 

يبـذل روحـه يف سـبيل املحافظـة عـىل تلك القيـم واملعتقدات ، وهنا يكـون الفرد رهينـا لهذه القيم 

الخاصـة التـي يرفضهـا املجتمـع(٣٢).   وهـذا مـا يجعـل الجرائم اإلرهابيـة التي قد يكلـف التنظيم 

الفـرد للقيـام بهـا وتنفيذهـا تجـد قبـوالً رسيعـاً وتفانيـاً يف تحقيقهـا مـن قبلـه ، وذلك اعتقـاداً منه 

بانهـا القيـم الصحيحـة الواجـب تعزيزها واملحافظـة عليها .

كـام يعـد غيـاب الرتبية الدينيـة الوسـطية واملعتدلة، إضافـة إىل الفهم الخاطـئ للدين أحد 

العوامـل املفجـرة لالرهـاب. حيـث  يشـكل الدين عـادة قاعـدة الثقافـة ومنظومات القيـم، ىف هذا 

اإلطـار فإنـه لـىك يصبـح املجتمع مسـتقراً، واألفراد متمسـكني بثقافتهم وقيمهم، فإنـه من الرضورى 

أن تتـم تنشـئتهم تنشـئة دينيـة معتدلـة ووسـطية.  تعـرف البـرش بصحيـح الديـن دون تطـرف او 

غلـو، بحيـث نجـد أن ذلـك ىف حـد ذاتـه يشـكل درعـا يحمـى الفـرد مـن املشـاركة ىف سـلوكيات 

العنـف والتطـرف واإلرهـاب.  وذلـك ألن غيـاب الرتبيـة الدينيـة الوسـطية واملعتدلة، قـد يؤدى إىل 

فهـم الديـن بصـورة منحرفـة او غـري صحيحـة، وىف هذا اإلطـار يعد الفهـم الخاطئ بأصـول العقيدة 

وقواعدهـا والجهـل مبقاصـد الرشيعـة عامالً مسـاعداً عـىل تطرف الشـباب.   آذ أن حفـظ النصوص 

دون فقـه وفهـم، واالبتعـاد عـن العلـامء الثقـاة، يعد سـبب مبارش لـربوز ظاهـرة الغلو وانتشـارها.  

إذ يعـد الجهـل بأصـول الديـن الصحيحـة مـن أهـم أسـباب اإلرهـاب ، وان الغلو يف الدين وتفسـري 

النصـوص الرشعيـة عـىل غـري حقيقتهـا يـؤدى اىل ظهـور الفكـر املنحـرف الـذي يخلط بـني اإلرهاب 

.(٣٣) والجهاد 

كـام يعتـرب نقـص املسـتوى التعليمـى وغيـاب التفكـري العقـالىن مـن بـني العوامـل املسـببة 

لإلرهـاب، إرتباطـا بذلك يلعب التعليم دوراً اساسـياً ىف مواجهـة الثقافة غري العقالنية التى قد تنترش 

ىف بعـض املجتمعـات، والتـى تشـكل تربـة خصبـة لظهـور سـلوكيات العنـف والتطـرف واإلرهـاب.  

وملواجهـة ذلـك مـن الرضوري أن يعمـل التعليم عىل تزويـد البرش باملعارف التى ترفع من مسـتوى 

العقالنيـة ىف تفكريهـم. بحيـث يجعلهـم يواجهـون الضغـوط بصـورة عقالنيـة ومنطقيـة، دون أن 
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يسـقطوا أرسى التفكـري املتطـرف واملتوتـر، أو التفكـري ىف ظـل الحصـار النفىس.  هـذا إىل جانب أنه 

كلـام إرتفـع مسـتوى الرشـد ىف املجتمـع، كلـام سـاعد ذلـك ىف التأكيـد عىل منطـق الجـدل والحوار، 

وهـو املنطـق الـذى تباركه األديان كام يباركه التفكري السـليم.  وىف ذلك يقـول الله تعاىل «وجادلهم 

بالتـى هـى أحسـن فـإذا الـذى بينك وبينه عـداوة كأنه وىل حميم» وهـو القائل تعـاىل أيضا مخاطبا 

الرسـول الكريـم، صـىل اللـه عليـه وسـلم «ولـو كنـت فظا غليـظ القلـب النفضـوا من حولـك».  إذ 

تأكد إسـتناداً إىل دراسـات عديدة أن نقص املسـتوى التعليمى، يعد من أهم العوامل التي تسـاعد 

عـىل رسعـة االنتـامء للجامعـات االرهابيـة، حيـث يشـري البعـض إىل ان غالبيـة املتورطـني يف قضايـا 

اإلرهـاب والتطـرف مـن األميـني أو املسـتويات التعليميـة والثقافيـة املتوسـطة(٣٤)، وهـي نتيجـة 

طبيعيـة ومتوقعـة، اذ ال يتوقـع مـن فرد متعلم ومسـتمر يف الدراسـة أن ينسـاق برسعـة للجامعات 

املتطرفـة، ألن التعليـم مـن شـأنه أن يرفـع مسـتوى العقالنية لديـه.   ولذلك نجـد أن األميني وذوى 

املسـتويات التعليميـة املنخفضـة يكونـون ىف العـادة معرضون أكـرث لالنضامم للجامعـات املتطرفة.

باالضافـة إيل ذلـك يلعب دور اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات دوره ىف نرش التطرف واإلرهاب 

، حيـث تقـوم وسـائل األعـالم بـدور كبري يف دفع الشـباب لالنتـامء للتنظيـامت املتطرفـة واإلرهابية 

بشـكل مبـارش وغـري مبـارش.   آذ تسـتفيد التنظيـامت املتطرفـة مـن وسـائل األعـالم املتعـددة ، 

املفتوحـة جامهرييـاً واملغلقـة أحيانـا،  يف بـث أفـكار التنظيم والرتويـج له، لتجنيد اكـرب عدد ممكن 

مـن الشـباب ،خاصـة من يتوفر لديهم دوافع تسـاعد عىل االنتـامء للتنظيامت املتطرفـة واإلرهابية، 

وتؤكــــد إحـدى الدراسـات أن اإلرهابيـني اسـتخدموا شـبكة االنرتنـت يف نقـل الرسـائل والتعليامت 

التنظيميـة ، وكانـت لهـم مواقـع دعائيـة عـىل الشـبكة تنطـق باسـمهم وتدعـو ألفكارهـم ، وتجنيد 

األعضـاء واألنصـار الجـدد. باإلضافـة إىل أن وسـائل األعـالم تسـاهم يف تحريـك الخاليـا اإلرهابيـة 

النامئـة، من أجل االسـتفادة من األسـاليب اإلرهابية املسـتخدمة، وأسـاليب املواجهـة األمنية، وردود 

فعـل املجتمـع تجـاه تلـك الجرائـم لالسـتفادة منهـا يف التخطيط لعمليـات إرهابية الحقـة (٣٥). 
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إيل جانـب ذلـك تعتـرب املعانـاة مـن حالـة التهميـش اإلجتامعـى أحـد العوامـل الدافعـة 

للمشـاركة يف عمليـات االرهـاب وذلـك يرجـع إيل أن الحالـة اإلفرتاضيـة  تتمثـل أن غالبيـة أفـراد 

املجتمـع مـن الطبيعـى يتدفقـون عـادة ىف املجـرى الرئيـىس للمجتمـع، ويشـاركون ىف تفاعالتـه ىف 

مختلـف املجـاالت اإلجتامعيـة واإلقتصاديـة والسياسـية والثقافيـة.  غـري أننـا نجـد أن هنـاك بعـض 

الرشائـح اإلجتامعيـة ىف بعـض املجتمعـات مسـتبعدة مـن املشـاركة الكاملـة ىف املجتمـع، سـواء 

العتبـارات إقتصاديـة أو إجتامعيـة أو ثقافيـة أو سياسـية.   إرتباطـا بذلـك تعد البطالـة احد عوامل 

وحـاالت التهميـش اإلجتامعـى، وترجـع البطالـة ىف جانـب منهـا إىل أن األقتصـاد هـش وضعيـف ال 

يسـتطيع إنتـاج فـرص العمـل باملعـدالت التى تكفى السـكان ىف سـن العمـل.  أو قد ترجـع البطالة 

إىل عـدم تأهيـل قـوى العمـل بنـوع املهـارات التـى يحتاجهـا سـوق العمـل، بحيـث يقـع النقص ىف 

ذلـك عـىل عاتـق نظـام التعليـم والتدريـب ىف املجتمـع.  باإلضافـة إىل ذلـك فقـد يعنـى التهميـش 

االجتامعـي عـدم إتاحـة الفرصـة املالمئـة للمشـاركة السياسـية، إمـا ألن العمليـة السياسـية ال تتـم 

بصـورة سـليمة، ومـن ثـم تشـعر املواطـن  بـأن فاعليتـه أو مشـاركته ال قيمة لهـا.  أو ألن املشـاركة 

حسـب أصولهـا الصحيحـة غـري متاحـة، األمـر الـذى يدفـع املواطنـني ىف املجتمـع إىل البقـاء عـىل 

ضفـاف املجتمـع، ليـس لهـم القـدرة عـىل التدفـق ىف املجـرى الرئيـىس للمجتمـع أو هـم رافضـني 

لذلـك.  كـام أن التهميـش قـد يكـون ثقافيا، حيث نجـد أن هذا النمط مـن التهميش تسـببه إرتفاع 

معـدالت األميـة ىف املجتمـع ،األمـر الـذى يحرمـه مـن العقالنيـة والوعـى، الـذى ييـرس لـه إدراك 

مـا حولـة، وهـو مـا يجعلـة يسـقط دون أن يـدرى تحـت سـيطرة جامعـات العنـف واإلرهـاب ىف 

املجتمـع.  يضـاف إىل ذلـك أن التهميـش اإلجتامعـى، الـذى قـد يوجـد ىف بعـض املجتمعـات والذى 

قـد ترجـع أسـبابه إىل أن هنـاك بعـض البـرش مسـتبعدون مـن الحصـول عـىل الفـرص األساسـية ىف 

املجتمـع (٣٦). كإسـتبعاد بعـض الجامعـات اإلثنيـة، ىف بعـض املجتمعات من التمتـع ببعض الفرص 

اإلجتامعيـة،  أو إسـتبعاد بعـض السـياقات اإلجتامعيـة كسـيناء أو الصعيـد، أو بعـض التجمعـات 

الصحراويـة مـن الحصـول عـىل بعـض الفـرص، األمـر الـذى يـؤدى إىل تهميشـها.  كذلـك هنـاك 
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التهميـش اإلقتصـادى والـذى يتمثـل ىف خضـوع بعـض رشائـح املجتمـع إىل املصاعـب التـى تقـع ىف 

حياتهـم بسـبب الظـروف االقتصاديـة الصعبـة، خاصـة أن ٥٠٪ مـن السـكان ىف مـرص يقعون تحت 

خـط الفقـر منهـم نحـو ٢٥٪ يقعـون تحت خط الفقـر املدقع، وهـى الحالة التى قد تدفع الشـباب 

إىل االنحـراف أو التطـرف.  إذ أن الحاجـة للـامل إلشـباع االحتياجـات الرضوريـة أو حتـى الكامليـة، 

أو حتـى الحاجـة لتحقيـق الـذات، والتـي قـد ال تتوفـر لـدى الفقـري أو العاطـل قـد تدفـع الفـرد 

لالنحـراف، وقـد تدفعـه لالنتـامء للتنظيامت املتطرفـة التي تقوم بإشـباع حاجاته املاديـة واملعنوية.   

كـام يعـد إنتشـار ثقافـة الفسـاد ىف املجتمـع أحـد عوامل العنـف واالرهـاب يف املجتمع. إذ  

قـد يحـدث ىف فـرتات التحول اإلجتامعى أن يسـتغل البعض هذه الحالة ، للقيام ببعض السـلوكيات 

الفاسـدة والتـى تعمـل عـىل نـرش ثقافـة الفسـاد ىف املجتمـع.  واألمثلـة عىل ذلـك كثـرية، منها عىل 

سـبيل املثـال واإلسـتيالء عـىل املـال العـام والهـروب بـه.  حيـث يـؤدى إنتشـار الفسـاد ىف املجتمع، 

وأحيانـا تضافـر نخبـة السياسـة واالقتصـاد عـىل سـاحة الفسـاد، األمـر الـذى قـد يـؤدى إىل إدانـه 

الجامهـري عمومـا. غـري أن هـذا الرفـض، قـد يتكثف عىل سـاحات بعض املهمشـني، الذين يعيشـون 

ىف ظـل ظـروف إقتصاديـة صعبـة، األمر الـذى يدفعهم إىل مامرسـة بعض األفعال االنتقامية بسـبب 

تهميشـهم االقتصـادى ورمبـا السـياىس واالجتامعـى، حيـث نجدهـم قـد يلجئـون إىل بعـض األفعال 

االنتقاميـة واالرهابيـة سـواء مـن أعضـاء النخبة أو أعضـاء النظام السـياىس، أو رضب بعض األهداف 

االجتامعيـة العامـة، ىف محاولـة لهـز االسـتقرار السـياىس للدولة واملجتمـع، ويقع ذلـك حينام يكون 

النظـام السـياىس ضعيفـا وهشـا، وهـى الحالة التـى يفرسها إفـرتاض الحرمان النسـبى (٣٧).   

يلعــب  حيــث   ، الفــراغ  لوقــت  الســلبية  التأثــريات  هنــاك  ســبق  مبــا  وارتباطــا 

إذا  إنــه  إذ  واملتطرفــة،  املنحرفــة  للجامعــات  الشــباب  إنضــامم  يف  مبــارشاً  دوراً  الفــراغ 

فيــام  ويســتثمره،  أهدافــه  يحقــق  مفيــد  عمــل  يف  فراغــه  أوقــات  الشــاب  يســتغل  مل 

بالدونيــة،  واإلحســاس  وامللــل  للضجــر  يتعــرض  قــد  فإنــه  بإشــباع حاجاتــه.  عليــه  يعــود 
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وبالتايل قد ال يرتدد يف اإلنخراط يف الجامعات املتطرفة التي تساعده عىل تحقيق ذاته.

٣- العوامـل املتصلـة بالشـخصية اإلرهابيـة:  إذا كنا قد أرشنا ىف الفقرة السـابقة إىل العوامل 

املتصلـة باإلرهـاب والتـى ترجـع باألسـاس إىل طبيعـة النظـام العاملـى الـذى نعيـش فيـه، وكذلـك 

العوامـل املتصلـة ببنـاء املجتمـع الـذى تنتمـى إليـه الجامعـات االرهابيـة، فإننـا ىف هـذه الفقـرة 

سـوف نحـاول إستكشـاف طبيعة الشـخصية اإلرهابيـة،  وكذلك طبيعـة العوامل املتصلـة بها، والتى 

تدفعهـا إلرتـكاب وقائـع اإلرهـاب أو املشـاركة فيها. غري أننـا نالحظ منذ البداية أنها شـخصية تتولد 

لديهـا القابليـة للفعـل اإلرهـاىب بفعل عوامـل عديدة. 

ــى، إذ   ــياقها اإلجتامع ــع س ــة م ــري متكيف ــة غ ــخصية االرهابي ــل أن الش ــذه العوام ــن ه م

مــن الواضــح أن البــرش ىف أى مجتمــع مــن املجتمعــات قــد يتعرضــون لنفــس الظــروف الضاغطــة، 

ــة.  أو أن  ــامت اإلرهابي ــن يســتجيبون باإلنضــامم إىل التنظي ــم هــم الذي ــل منه ــراً قلي ــري أن نف غ

التنظيــامت اإلرهابيــة تجندهــم بإعتبارهــم املــادة البرشيــة التــى ميكــن أن يعــاد تشــكيلها وفــق 

ثقافــة هــذه التنظيــامت وأهدافهــا (٣٨).  وىف هــذا اإلطــار، فإننــا نجــد أن هــؤالء األفــراد، الذيــن 

يرتكبــون الفعــل اإلرهــاىب غــري متكيفــني مــع ســياقهم أو إطارهــم اإلجتامعــى. إمــا ألنهــم ينتمــون 

إىل أرس مفككــة ومنهــارة أو أورثتهــم عــدم اإلحســاس بالدفــئ العائــىل، أو أن هــذه األرس غــري قادرة 

عــىل إشــباع حاجاتهــم األساســية، األمــر الــذى جعلهــم عرضــة لتجنيدهــم مــن قبــل الجامعــات 

اإلرهابيــة.  أو أن لديهــم بعــض األفــكار املغلوطــة التــى تفــرض عليهــم النظــر إىل األشــياء بصــورة 

تختلــف عــن نظــرة اآلخريــن لهــا.  وىف مقابــل ذلــك نجــد أن الجامعــات االرهابيــة توفــر إشــباع 

لبعــض الحاجــات األساســية للشــخصية اإلرهابيــة، ومــن ثــم تســيطر هــذه التنظيــامت عليهــا، مــن 

ــذه الشــخصية بعــد أن  ــئ الجامعــة له ــري دف ــا األساســية، يضــاف إىل توف مدخــل أشــباع حاجاته

فقــدت دفئهــا العائــىل. 

شــخصية  بكونهــا   ، اإلرهابيــة  للشــخصية  واملؤســس  الثــاين  العامــل  ويتحــدد 

ســياقها  ىف  دنيــا  مكانــه  تشــغل  الغالــب  ىف  فهــى  بهــا،  اإلجتامعــى  اإلعــرتاف  تفتقــد 
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اإلجتامعـى، مـن الناحيـة التعليميـة فهـى أميـه ىف الغالـب، أو الحصـول عـىل شـهادة ال تتجـاوز 

مسـتوى التعليـم املتوسـط.  ثـم هـى ىف الغالـب شـخصية من بيئـة فقرية مـن الناحيـة اإلقتصادية، 

يضـاف إىل ذلـك فهـى شـخصية تنتمـى ىف الغالـب إىل املهـن الدنيـا.   وهـى املهن التى قـد ال تلقى 

تقديـرا إجتامعيـا مالمئـا، جملـة األمـر أن الشـخصية اإلرهابيـة ال تلقـى اإلعـرتاف اإلجتامعـى الكاىف 

ىف حياتهـا الطبيعيـة، وىف سـياقها االجتامعـى الـذى تعيـش فيـه.  ومـن ثـم نجـد أن التنظيـامت 

اإلرهابيـة تبحـث دامئـاً عـن هـذا النمـط من الشـخصيات حتـى تتمكن مـن تجنيدها، فـإذا متكنت 

مـن تجنيدهـا، فإنهـا تقـدم لهـا إعرتافـا إجتامعيـا، وترفـع مـن مكانتهـا حسـب قدرتهـا عـىل إنجـاز 

األفعـال االرهابيـة واالجراميـة واإلنحرافيـة، التـى تثـري الرعـب والخـوف بـني البـرش (٣٩). 

 مـن الخصائـص التـى متيـز الشـخصية اإلرهابيـة كذلـك، أنهـا حني قيامهـا بالعمـل اإلرهاىب 

تعتقـد أنهـا عـىل قـدر من السـمو، حتى أنـه عادة ما يطلـق عىل العضـو الفعال واآلمـر ىف الجامعة 

لقـب «أمـري» ىف حـني أن مكانتـه متدنيـة مـن الناحيـة اإلجتامعيـة وىف سـياقه االجتامعـى.  وحينام 

يقـوم باإلفعـال اإلرهابيـة فإنـه يلقـى التقديـر مـن الجامعـة اإلرهابيـة،  وهنـا نجـد أن الشـخصية 

اإلرهابيـة تقـارن بداخلهـا بـني اإلعـرتاف املتـدىن الـذى تلقـاه إجتامعيا من قبـل سـياقها اإلجتامعى 

املحيـط بهـا،  «املنطقـة التـى تسـكن بها»، وبني اإلعـرتاف اإلجتامعى األسـمى واألرفع الـذى تقدمه 

لـه الجامعـة اإلرهابيـة، والـذى يزيـد من ثقته بذاتـه وكذلك إحرتامـه لذاته.  األمر الـذى يؤكد لدية 

اإلسـتعداد لفعـل أى شـئ تأمـره بـه الجامعـة، حفاظـا عـىل هذه املشـاعر اإليجابيـة، التـى توفر له 

القـدرة عـىل إنجـاز األفعـال اإلرهابيـة (٤٠).   بـل أننـا نجـده يرحـب بالقيـام بهذه األفعـال بصورة 

مسـتمرة، طلبـا ملزيـد مـن إعـرتاف الجامعـة بـه وبقدراتـه ومتيـزه، وجميعهـا صفـات يفتقدهـا ىف 

سـياقه اإلجتامعـى الواقعى. 

ــة،  ــن العدوانيـ ــري مـ ــدر كبـ ــىل قـ ــا عـ ــك، أنهـ ــة كذلـ ــخصية اإلرهابيـ ــز الشـ ــام مييـ مـ

تعيـــش  فإنهـــا  اإلرهابيـــة،  التنظيـــامت  إىل  إنضاممهـــا  مبجـــرد  أنـــه  إىل  يرجـــع  وذلـــك 

العـــداء بينهـــا، أو  معهـــا، وتشـــارك الجامعـــة ىف تطويـــر ثقافـــة فرعيـــة تؤكـــد عـــىل 
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باألصـح بـني الجامعـة واملجتمـع.  هـذه الثقافة الفرعيـة تتحول إىل ثقافـة مضـادة للمجتمع، تدين 

كل مـا يحـدث ىف املجتمـع وترفضـه بغـض النظـر عـن محاسـنه أو مسـاوئه.  بحيـث تعمـل هـذه 

الثقافـة الفرعيـة عـىل إعـادة تنشـئة أفرادهـا ، وفـق متطلبـات هـذه الثقافـة املضـادة للمجتمـع، 

وتدريجيـا تتحـول هـذه الثقافـة املضـادة إىل ثقافـة إرهابيـة ذات توجهـات عدوانية ىف العـادة.  ثم 

أنهـا تبحـث دامئـاً عن السـلوكيات والوسـائل املاديـة التى تكون أكرث إثـارة أو نرشاً للخـوف والفزع، 

ثـم أنهـا ثقافـة هروبيـة، ألنهـا تـدرك منـذ البدايـة أن الفعـل الـذى تقـوم به، هـو إنحـراف وإجرام 

املجتمـع(٤١).  بحق 

باالضافـة إيل ذلـك تعـاىن الشـخصية اإلرهابيـة مـن تصلـب السـلوك، ومـن وطـأة األفـكار 

املتصلبـة، فهـى شـخصية تفتقـد العقليـة املرنـة، التـى تنظر إىل الشـئ من وجـوه مختلفـة، وتقلب 

األمـور والقضايـا مـن زواياهـا العديـدة، حتـى تصـل إىل حكـم موضوعـى، دقيـق وسـليم.  وبديـالً 

لذلـك نجدهـا أحاديـة النظـرة، ال تنظـر إىل الحقيقـة إال من زاويـة واحدة،  ومن خـالل األفكار التى 

تقتنـع هـى بهـا دون أن تعطـى إعتبـارا لقناعـات اآلخريـن،  ألن اآلخرين يدركـون الحقيقة من أكرث 

مـن بعـد وأكـرث مـن زاويـة.  ولذلـك فـإن إرصار الشـخصية اإلرهابيـة للنظـر إىل الحقيقـة عىل هذا 

النحـو يعـرب عـن نظـرة ضيقـة، وجامـدة،  ترفض الـرأى اآلخر،  ثـم توسـع الشـخصية اإلرهابية هذا 

اإلدراك بإتجـاه رفـض اآلخـر، ثـم يسـتمر يف توسـيع هـذا اإلدراك املنحـرف، ليندفـع بإتجـاه أفعـال 

إلخضـاع اآلخـر ألفـكاره، حتـى ولـو أدى ذلـك إىل قتلـه ونـرش الفزع إىل سـاحته. 

خامساً: إنحرافات سلوكية أخرى عىل ساحة الشباب

تعتـرب الشـخصية الشـابة هـي أقـل أمنـاط الشـخصية يف حيـاة اإلنسـان مـن حيث مسـتوي 

اسـتقرارها ، وكذلـك مـن حيـث إرتباطهـا مبعـاين املجتمـع، سـواء متثلـت هـذه املعـاين يف الثقافـة 

ومنظومـات القيـم التـي تتضمنها، أو أخذت شـكل العـادات والتقاليـد واملعايري واألعـراف الضابطة 

للتفاعـل االجتامعـي. وذلـك يرجـع  إيل أن الشـخصية الشـابة مل يكتمـل اسـتيعابها بعـد لـرتاث 

املجتمـع وقيمـه ومعانيـه، وهـو مايعنـي أن عمليـة وأسسـه institutionalization مل يكتمل بعد، 
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أي أنهـا مل تسـتوعب كل املضامـني الثقافيـة واالجتامعيـة بعـد، ولذلك نجدها أقـل التزاما باملرجعية 

الثقافيـة واألخالقيـة للمجتمـع. وهـو األمـر الذي يجعلهـا أكرث قابلية السـتيعاب ماهو جديد، سـواء 

كان إيجابيـا أو سـلبيا . إضافـة إيل أنهـا تكـون أميـل لتجريـب ماهـو جديـد، سـواء كان إيجابيـا أو 

سـلبيا، وهـي الحالـة التـي تجعلهـا عرضـة للمشـاركة يف سـلوكيات أو ثقافـات إنحرافيـة عديـدة، 

نعـرض فيـام يـيل لبعـض منها.

١- العنـف البيئـي واالجتامعـي: إذا كانـت الشـخصية الشـابة متوازنـة ومسـتقرة، وهـى 

الحالـة التـى يكـون فيهـا الضمـري األخالقى للشـاب مسـيطراً عـىل غرائـزه البيلوجيـة، فإننـا نجد أن 

هـذا اإلسـتقرار ينعكـس عـىل سـلوكيات الشـباب.  حيـث نجـد أن سـلوكياتهم ذات طبيعة سـالمية 

معتدلـة بعيـدة عـن العنـف، خاصـة إذا كانـت اإلحتياجات األساسـية للشـباب مشـبعة، ذلك يعنى 

أن العنـف يصبـح مـن السـلوكيات الضـارة، وذلك ألنه عـادة ما يتضمـن إرضاراً باآلخريـن أو بالبيئة 

املحيطـة.  وللعنـف مظاهـر كثـرية، كالعنـف اللفظـى، كأن يتفاعـل الشـاب مـع اآلخريـن من خالل 

توجيـة األلفـاظ النابيـة، أو حتـى الحديـث بلهجة عنيفـة، أو إرتفاع الصـوت أثناء حـواره مع اآلخر، 

أو اللجـوء إىل اإلهانـات اللفظيـة.  بحيـث نجـد أن هـذه السـلوكيات العنيفـة مـا هـى إال تعبـري 

عـن توتـرات مختزنـة ومكبوتـة خرجـت عـن سـيطرة الضمـري األخالقـى للفـرد عليهـا (٤٢).  ذلـك 

باإلضافـة إىل العنـف السـلوىك، أو البـدىن، وهـو العنـف الـذى ينتهـى إىل اإلرضار باآلخريـن ماديـا 

وبدنيـا، بـل إننـا نجـد أن العنـف قـد يتنـاول البيئـة املحيطـة.  فالعنـف الـذى ميـارس ىف الحدائـق 

العامـة، مـع النباتـات واملسـاحات الخـرضاء، يـؤدى عـادة إىل التشـوية البيئـى، إىل جانـب تشـوية 

البيئـة الثقافيـة، حينـام يتلفـظ اإلنسـان بألفـاظ نابيـة أو خارجـة، فيخـدش القيـم ويخـدش معهـا 

حيـاء وأخـالق اآلخريـن ويشـوه أسـامعهم.  كذلـك العنـف يوجـة أحيانـا إىل البيئـة اإلجتامعيـة 

حينـام نتعامـل مـع اآلخريـن مـن خـالل سـلوكيات تـؤذى مشـاعرهم.  إضافـة إىل العنـف مـع 

البيئـة الطبيعيـة بتشـوية البيئـة بـدال مـن تجميلهـا، حتـى تكـون صديقـة لإلنسـان.  وينبغـى عىل 

الشـاب أن يتـدرب عـىل ضبـط إنفعاالتـه وعليـه أن يجـرب أنـه ىف موقـف العنـف عليـه أن يضبط 
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زمـام انفعاالتـه نفسـه، ثـم بعـد أن يهدأ أن يعيد تأمـل املوقف الذى كان من املمكـن أن تدفعه إىل 

العنـف، حينئـذ سـوف يشـعر بالراحة أنه مل يطـاوع غرائزه وأنه قـد تحكم ىف ذاته. 

 والعنـف بطبيعتـه سـلوك متطـرف، ينـدرج ىف إطـار تبنـى اإلنسـان املواقـف والسـلوكيات 

املتطرفـة التـى تبتعـد عن اإلعتدال. فمامرسـة السـلوكيات والشـعائر الدينية بتطرف يبعد اإلنسـان 

عـن صحيـح الديـن، فالديـن يـرس ال عـرس، ويحب اللـه العمـل الدائم وليـس العمل الشـاق بحيث 

يصبـح التطـرف إرهـاق للـذات، يتحـول إىل إرهاقـه للغـري والعنـف معـه.  وقد نهـى اللـه دامئاً عن 

الفظاظـة ىف الديـن، وكذلـك نهـى عـن االكـراه، سـواء إكـراه الـذات أو إكـراه اآلخـر رجـال أو أمـرأة، 

مـن داخـل األرسة أو مـن خارجهـا، سـواء كان األخـر دينيـا أو عرقيـا.  فالتعامـل املعتـدل مـع اآلخر 

يـؤدى إىل تطويـر اإلتجاهـات اإليجابيـة والتعاونيـة بـني اآلنـا واآلخر، ويحقق السـالم واإلسـتقرار ىف 

املجتمـع.  ويرتبـط العنـف بالتعصـب والتطـرف، وجميعها سـلوكيات تجعل نظرة اإلنسـان لألشـياء 

أحاديـة ومختزلـة، بينـام اإلعتـدال يتيح لإلنسـان أن يقلب األمور مـن مختلف جوانبهـا، وأيضا يتيح 

لإلنسـان أن يـرى الجوانـب اإليجابيـة ىف نظـرة اآلخريـن أو مواقفهم (٤٣). 

٢- التدخـني وتعاطـى املخـدرات:  برغـم أن رضر التدخـني أقل من رضر تعاطـى املخدرات.  

إال أنـه يعـد مـن العـادات املذمومـة واملدمـرة، سـواء لصحـة اإلنسـان أو لصحـة اآلخريـن، كـام أن 

التدخـني يعـد جـرس العبـور إىل تعاطى املخدرات.  إىل جانـب ذلك فإن التدخني يعـد إرضارا بصحة 

اإلنسـان، وقـد أمرنـا اللـه أن نحافـظ عـىل النفـس وكذلـك عـىل املـال، وجعـل الحفاظ عـىل النفس 

واملـال مـن املقاصـد الرشعيـة األساسـية.  يضـاف إىل ذلـك أن التدخني يعـد من الصفات الشـخصية 

املرفوضـة واملنفـرة، والتـى تشـري إىل التخلـف وإهـدار الوقـت والزمـن واملـال.  مثـال عـىل ذلك أن 

التحـول مـن تدخـني السـجائر إىل تدخـني الشيشـة، يعنـى إسـتهالك الوقـت ىف مفسـدة بـدالً مـن 

إستغالله ىف اإلنتاج أو ما يفيد.   يضاف إىل ذلك أن التدخني خاصة للوسائل املشرتكة ناقل لألمراض، 

وإذا مارسـتة األنثـى، فإنـه يقلـص أنوثتهـا، ويضفـى عليهـا قـدراً مـن الرجولـة املرفوضـة والغريبـة 
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عـىل طبيعتهـا وثقافتنـا.  باإلضافـة إىل ذلـك فـإن التدخني يعـد مرحلة مـن مراحل التحـول والتقدم 

لتعاطـى املخـدرات، وذلك لوجود أدوات أو وسـائل مشـرتكة بني التدخني وتعاطـى املخدرات (٤٤).  

باإلضافة إىل ذلك يعد تعاطى املخدرات من السـلوكيات املدمرة للشـاب واألرسة واملجتمع، 

وإذا كانـت املخـدرات يتـم تعاطيهـا قدميـا للتسـلية وقضاء وقـت الفراغ، فـإن املخـدرات ىف الوقت 

الحـارض، سـواء كانـت طبيعيـة أو تخليقيـة تقـود عادة إىل اإلدمـان.  ولإلدمـان آثار ونتائج سـلوكية 

عديـدة.  فمثـال نجـد أن اإلدمـان يسـلب اإلنسـان إرادتـه ويدفعـه أحيانا إلنجـاز أفعال وسـلوكيات 

تتنـاىف مـع كرامتـه اإلنسـانية، بـل وتتنـاىف مـع تصور اإلنسـان عن ذاتـه.   كأن يجد اإلنسـان نفسـه 

مضطـراً تحـت وطـأة الحاجـة إىل املخـدر، إىل إتيـان أفعـال ذات طبيعـة إنحرافيـة وسـلبية، ما كان 

يأتيهـا لـو أنـه ىف حالتـه السـوية. وهنـاك بعـض الجامعـات املنحرفة والعصابـات التى تسـتغل هذا 

الجانـب ىف اإلنسـان، فتيـرس لـه طريـق اإلدمـان أو تفرضـه عليـه، حتى تتمكـن من السـيطرة عليه.  

كذلـك يؤثـر تعاطـى املخـدرات عـىل تقليص نجاحات اإلنسـان سـواء ىف عملـة أو ىف دراسـته، وذلك 

بإعتبـار أن املخـدرات تسـلبه إرادتـه، ومـن ثـم تجعله عاجـزاً عـن إدارة ذاته.   فتحـت تأثري املخدر 

قـد ال ينجـز اإلنسـان عملـه بالكفـاءة الالزمـة، وتحت تأثـري املخدر قد ال يسـتطيع اإلنسـان تحقيق 

التحصيـل أو التدريـب املطلـوب منه،  وذلك بإعتبـار أن تعاطى املخدرات يعطـل قدراته وإمكاناته 

األساسـية، ويجعـل اإلنسـان عاجـزاً عـن اآلداء، وعاجـزاً عـن تحقيـق النجـاح.  إىل جانـب ذلـك فإن 

تعاطـى املخـدرات يقرب اإلنسـان مـن الجامعـات املنحرفة، التى تدفع بالشـاب إىل سـاحة الجرمية 

واإلنحـراف. فإحيانـا يتطلـب التعاطـى واإلدمـان املال إلنفاقـه ىف الحصول عىل املـادة املخدرة، وهو 

مـا يدفـع بعـض الشـباب إىل املشـاركة ىف التوزيع واإلتجار ىف املخـدرات أى إرتـكاب جرمية ملواجهة 

جرميـة أخـرى.  أو قـد يشـرتك الشـباب املتعاطـني مـع بعضهـم البعـض ىف إرتـكاب بعـض الجرائـم 

التـى قـد تـرض بأنفسـهم، كـام تـرض باآلخريـن كإرتـكاب جرائـم اإلغتصـاب التـى تقـع عـادة تحت 

تأثـري تعاطـى املخـدرات وإدمانهـا. حيـث يـؤدى الوقوع تحت سـيطرة املخـدر إىل إضعـاف فاعلية 
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الضمـري الشـخىص لإلنسـان، بحيـث تصبـح الجوانـب الغريزيـة هـى املتحكمـة ىف سـلوكة (٤٥). 

وبطبيعـة الحـال فـإن تعاطـى املخـدرات ال يضعـف الضمـري األخالقـى للفـرد فقـط، ولكنـه يؤجـج 

الجانـب الغريـزى ىف اإلنسـان، األمـر الـذى يجعلـه أكـرث إندفاعـاً إلرتـكاب الجرميـة. 

ويقـود التعاطـى أيضـا إىل إرتـكاب جرائـم الرسقـة ورمبـا القتـل أيضـا، وذلـك يرجـع إىل أن 

جامعـة التعاطـى واإلدمـان، تحتـاج إىل اإلنفـاق عـىل املخـدر، وهى وأن كانـت تعتمد عـىل دخلها،  

سـواء دخـل األرسة، أو دخلهـا الشـخىص، فـإن إسـتمرار التعاطـى عـادة مـا يـأىت عـىل دخـل األرسة،  

ومـن ثـم فـإن ذلـك يكـون مدعـاة لتفجـر مشـاكل أرسية عديـدة، بسـبب توجيـه دخـل االرسة إىل 

املخـدرات، وهـو األمـر الـذى يدفـع إىل وقـوع مشـكالت عديـدة قـد تفجـر األرسة مـن الداخـل.  

يضـاف إىل ذلـك فإنـه إذا أنفـق الشـاب مرصوفه الشـخىص، فإنه يبـدأ ىف اإلحتيال عـىل دخل ارسته، 

ثـم يبـدأ ىف رسقـة بعـض األشـياء مـن داخـل األرسة وبيعهـا.   وإذا كان يعمـل فإنـه يـرسق بعـض 

األدوات مـن داخـل محـل العمـل الـذى يعمل به، ليشـرتى بثمن بيعها ما يشـبع الحاجـة امللحة إىل 

املخـدر.   فـإذا وجـدت الجامعـة نفسـها ىف مـأزق اإلنفاق عىل املخـدر، فإنها قد تدخل فيام يسـمى 

بالتشـكيل العصـاىب،  حيـث تـرسق جامعـة التعاطى لرشاء املخـدر وتعاطيه.  وأثنـاء الرسقة قد تقع 

جرائـم أخـرى كاإلعتـداء، أو حتـى القتـل، ذلـك يحـدث ألن الحاجـة إىل املخـدر يكـون لهـا ضغطها 

ووطأتهـا، وألنهـا تقتـل إرادة اإلنسـان ىف العودة إىل ضمـريه األخالقى الذى تضعفـه املخدرات (٤٦). 

ويتمثـل  أساسـية  عوامـل  لثالثـة  نتيجـة  الجنـىس  التحـرش  يعـد  الجنـىس:   التحـرش   -٣

العامـل األول ىف ضعـف الضمـري األخالقـى للمتحـرش، وكذلـك ضعـف متسـكه بالقيـم التـى يقرهـا 

املجتمـع، وذلـك نتيجـة للتنشـئة اإلجتامعيـة الضعيفـة بطبيعـة الحـال.  ويتمثـل العامـل الثـاىن 

ىف إنهيـار القيـم أو األخـالق بصـورة عامـة ىف املجتمـع ألسـباب عديـدة، بحيـث أصبـح النـاس ال 

يترصفـون بصـورة سـوية ىف مواجهـة بعـض املواقف.  امـا العامل الثالـث فيتمثل ىف القانـون الرخو، 

ونعنـى بالقانـون الرخـو، عكـس القانـون الصـارم الـذى يطبـق عـىل كل مـن يخالـف بـال متييـز، 



النظرية االجتامعية وقضايا املجتمع «آليات التامسك االجتامعي»٣٤٠

بحيـث يكـون هنـاك يقـني لدى اإلنسـان بإنـه إذا إرتكـب فعـالً مخالفاً فإنه مـن املؤكـد أن العقاب 

سـوف ينتظره. 

إرتباطـا بذلـك فـإن فعـل التحـرش يشـري إىل الفعـل الـذى يشـكل إعتـداء صارخـاً عـىل 

جسـد اآلخريـن بـأى مـن الصـور، ويرتكـب هذا الفعـل عـادة مجموعة مـن الشـباب ذوى الضامئر 

املشـوهة، أو التنشـئة اإلجتامعيـة الضعيفـة.  كام يشـري إىل أن الشـاب الذى يقبل عىل هـذا الفعل، 

تكـون لديـة قابليـة إلنتهـاك القواعد والقوانـني ىف مجاالت إجتامعيـة أخرى.  والتحـرش الجنىس من 

شـأنه أن ينـرش حالـة مـن الفـوىض أو عـدم األمـان ىف املجتمـع، كـام أنه قد يكـون مدخـالً إلرتكاب 

كثـري مـن الجرائـم، إذا حاولـت املتحـرش بها الدفاع عن نفسـها، بشـكل حـاد يـؤدى إىل إيقاع األذى 

باملعتـدى، أو إذا تصـادف أن وجـد أحـد أقاربهـا ىف ذات املوقـف.   أو إذا أصابـت النخـوة احـد 

املشـاهدين للمـرسح الـذى تقـع عليـه جرميـة التحـرش، األمـر الـذى يعنـى أن سـلوكيات بسـيطة 

ومحـدودة، ميكـن أن تؤدى إىل إنتشـار سـلوكيات إجراميـة عديدة ىف املجتمع.  وقـد يطول التحرش 

السـياح القادمـني إىل مجتمعنـا، كـام حـدث ىف بعـض حـاالت التحرش مع السـياح، األمـر الذى يرض 

بصـورة املجتمـع ىف الخـارج، ومـن ثـم يـؤدى بطبيعـة الحـال إىل اإلرضار باإلقتصـاد القومـى (٤٧).   

ألنـه سـوف يدفـع السـياح إىل العـزوف عن زيـارة مجتمعنـا، وهو ما يشـوه صورة املجتمـع، بحيث 

يصبـح مـن الصعـب إسـتعادة الثقـة ىف مجتمعنـا، وهـو وضع يـرض باألمـن القومـى للمجتمع.  

الفـوىض  إىل حالـة مـن  الحـال  بطبيعـة  السـلوكيات ىف مجتمعنـا،  إنتشـار هـذه  ويشـري 

اإلجتامعيـة واألخالقيـة، وهـى الحالـة التـى ينبغـى أن تواجـه بقـدر من الحسـم ألنها ترض بسـمعة 

الحلـول  أمـا  املـدى.   بعيـدة  املـدى وأخـرى  تواجـه بحلـول قصـرية  أن  املمكـن  املجتمـع، ومـن 

الفوريـة والقصـرية املـدى، فتتمثـل ىف رضورة إعـامل وتفعيـل القانـون بصـورة صارمـة للقضـاء عىل 

هـذه الظاهـرة، فمـن شـأن العقـاب القانـوىن أن يعاقـب مرتكـب الفعـل، وأن يشـكل رادعـا ىف 

ذات الوقـت لآلخريـن.  بينـام الحلـول الطويلـة أو البعيـدة املـدى، فتتمثـل ىف رضورة أن نعمـل 
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عـىل إعـادة بنـاء ودعـم منظومـات القيـم املوجهـة لسـلوكيات البـرش ىف مجتمعنـا، وأن نعمل عىل 

تقويـة الضمـري األخالقـى لشـبابنا.   مـن خـالل إعادة التنشـئة اإلجتامعيـة التى تقوم بها مؤسسـات 

التنشـئة اإلجتامعية العديدة والتقليدية، كاألرسة واملدرسـة والوسـائل الحديثـة كاإلعالم وتكنولوجيا 

املعلومات.  

٤- إنحرافـات وسـائل اإلتصـال وتكنولوجيـا املعلومـات:  وهـى مـن اإلنحرافـات الشـبابية 

التـى ظهـرت حديثـا مـع عرص العوملـة، حيث الفضـاءات املفتوحـة، وحيث برزت شـبكة املعلومات 

الدوليـة «النـت» كآليـة للتواصـل ىف املجتمـع اإلفـرتاىض.  حيـث يدخـل الشـباب إىل مواقـع شـبكة 

املعلومـات الدوليـة للتفاعـل مـع آخريـن،  وبرغـم أن شـبكة املعلومـات لهـا فوائـد جمـة ميكن أن 

يسـتفيد منهـا الشـباب، عـىل سـبيل املثـال اإلطـالع عـىل أحـدث املعلومـات العامليـة ىف مختلـف 

املجـاالت.  مبـا يجعـل شـبابنا إذا إجتهـد ىف هـذا اإلتجـاه، فـإن بإمكانـه ان يقـف عـىل أحـدث 

املعلومـات التـى ميكـن أن يحصـل عليهـا شـباب املجتمعـات املتقدمـة، بيـد أن هناك صـور عديدة 

إلسـاءة إسـتخدام شـبكة املعلومـات. 

 مـن هـذه الصـور أن هنـاك بعـض الشـباب الذيـن يجلسـون لسـاعات طويلـة إىل جهـاز 

الكومبيوتـر منعزلـني عـن أرسهـم، ملتابعـة املـادة املتنوعـة التـى يتيحهـا هـذا الجهـاز، ومـن شـأن 

ذلـك أن يعزلهـم عـن التفاعـل األرسى، وهـو التفاعـل الذى يعد مدخـالً لتنشـئتهم إجتامعيا.  حيث 

يسـتوعبون مـن خـالل التنشـئة اإلجتامعيـة القيـم واملعـاىن التـى توجـه سـلوكياتهم ىف مختلـف 

املجـاالت اإلجتامعيـة، هـذا باإلضافـة إىل أن العزلـة مـع جهـاز الكومبيوتـر، مـن شـأنها أن تضعـف 

الروابـط والعالقـات األرسيـة، سـواء مع الوالديـن أو األخوة.  األمـر الذى يعد مدخالً لخلع القداسـة 

عـن األرسة، بحيـث تصبـح األرسة والحياة األرسية غري ذات قيمة بالنسـبة للشـاب حينـام يكرب، وإذا 

كان ذلـك يحـدث بالنسـبة لعالقـة الشـاب أو إرتباطـه بأرستـه األبويـة، فإنـه مـن الطبيعـى حينـام 

يتـزوج هـذا الشـاب فـإن الحيـاة األرسيـة ال تكـون لهـا آية قداسـة بالنسـبة له.

إىل  الشــباب  إنــزالق  إىل  الصــدد،  هــذا  ىف  لإلنحــراف  الثانيــة  الصــورة  وتشــري   

إىل  مثــالً  تدعــو  مواقــع  املنحرفــة  املواقــع  هــذه  مــن  املنحرفــة،  املواقــع  بعــض  بعــض 
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تعاطـى املخـدرات، وتحـاول أن تزيـن وتـروج لهـذا التعاطـى.  وىف الغالـب فـإن هذه املواقـع تتبع 

شـبكات توزيـع املخـدرات واإلتجـار فيهـا، لتوسـيع أسـواقها بشـكل عـام، أو املواقـع التـى تدعـو 

للشـذوذ الجنـىس. وتسـعى لتصويـره بأنـه طبيعـى، وأنـه حـق مـن حقـوق اإلنسـان، وذلـك لنـرش 

الشـذوذ السـائد واملنتـرش ىف الحيـاة الغربيـة، ىف حياتنـا اإلجتامعيـة وبـني شـبابنا.  بيـد أن صـورة 

اإلنحـراف األكـرث خطـورة ىف هـذا الصـدد، تتمثـل ىف وجـود بعـض املواقـع الجنسـية، التـى تدعـو 

الشـباب إىل زيارتهـا.  وزيـارة بعـض الشـباب لهـا مـن غـري وعـى بطبيعـة هـذه املواقـع مـن شـأنه 

أن يبـدد زمانـه ووقتـه.  فبـدالً مـن إنفـاق الوقـت ىف أشـياء نافعـة ومفيدة ترتقـى بحياة اإلنسـان، 

كاإلطـالع عـىل بعـض املعلومـات، أو تطوير قدراتـه وإمكانياته، فإنـه يبدد وقتـه ىف متابعة مضامني 

هـذه املواقـع اإلباحيـة.   ومـن شـأن متابعـة هذه املضامـني والصور أن يوسـع من مسـاحة الغريزة 

عنـد اإلنسـان وىف بنيتـه، بخاصـة الشـباب، وإتسـاع مسـاحة الغريزة يكـون له ضغطة عىل الشـاب، 

حتـى يصبـح هـو املوجـه لسـلوكياته.   وبطبيعة الحـال فإنه نظـرا ألن الغرائز ذات طبيعـة حيوانية 

برغـم لزوميتهـا لحيـاة اإلنسـان، فإنها تصبح منحرفـة إذا إنطلقت بدون ضابـط أو تنظيم من القيم.  

بحيـث يـؤدى تدفقهـا إىل تحولهـا إىل سـلوكيات إجراميـة كثـرية كالتحـرش الجنـىس ، واإلغتصـاب، 

والرسقـة، ورمبـا اإلعتـداء الجنـىس عـىل املحارم داخـل األرسة.   وذلـك ألن زيادة ضغـط الغريزة من 

شـأنه أن يلغـى قـدرات الضبـط األخالقـى والعقىل لإلنسـان (٤٨). 

 مـن الصـور اإلنحرافيـة التـى يقـع فيهـا الشـباب وهـو يتعامـل مـع شـبكة املعلومـات 

بعـض  حـول  إثنـني  بـني  تحـاوراً  يبـدأ  الـذى  السـلوك  وهـو   ،Chatt الشـات  أو  «التحـاور 

األكـرث  الخاصـة  القضايـا  بعـض  إىل  اإلنحـدار  ىف  يبـدأ  ثـم  العامـة.    القضايـا  أو  املوضوعـات 

خصوصيـة، وبخاصـة قضايـا الجنـس أو الحيـاة األرسيـة الخاصـة إذا كان أحـد الطرفـني متزوجـاً 

أو اإلثنـني معـاً.  بحيـث ميكـن أن يـؤدى هـذا اإلنحـدار إىل عـدة إحتـامالت، اإلحتـامل األول أن 

يتحـول التفاعـل ىف املجتمـع اإلفـرتاىض للشـباب إىل التفاعـل الواقعـى.  بحيـث ينتقـل إنحـراف 

الجنـس  يقـع  اإلطـار  هـذا  وىف  واقعـى،  إنحـراف  إىل  الكومبيوتـر  شاشـة  عـىل  مـن  املحادثـة 
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الحـرام. وتقـع الخيانـات الزوجيـة بحيـث يعـد كل ذلـك مدخـالً إلنهيـار األرس، وظهـور مامرسـات 

أرسيـة غريبـة عـىل مجتمعاتنـا وأخالقنـا وحضارتنـا كتبـادل الزوجـات مثـالً.  أمـا اإلحتـامل  الثـاىن 

فيتمثـل ىف أنـه برغـم أن هـذه املحادثـات أو العالقـات اإلفرتاضيـة منحرفـة ومرفوضـة، فإنـه قـد 

يحـدث أن يرتبـص أحـد أطـراف املحادثة باآلخر.  يعرف منـه أرساره وخصوصياته، ويسـجلها له، ثم 

يحولهـا بعـد ذلـك إىل أداة إبتـزاز لـه، ليحصـل منـه عىل كل مـا يريد، وليـس أمام الطـرف املغلوب 

عـىل أمـره سـوى أن يرضـخ لهـذه املطالب (٤٩).   التـى قد تعنى أن يقدم تنـازالت من ذاته أو يجرب 

عـىل دفـع أمـوال للطـرف الذى يهـدده، أو قد ينتهـى األمر إىل إربـاك حياة الشـخص األرسية فتنهار 

أرستـة، أو يجربعـىل إرتـكاب إنحرافـات أخـرى كان مـن املمكـن أن يكون ىف غنـى عنها. 

٥- خضـوع الشـباب لسـطوة ثقافـة اإلسـتهالك: اإلسـتهالك املعتـدل يعـد جانبـا أساسـيا 

مـن الحيـاة اإلنسـانية، وهـو جـزء مكمـل لـدورة حيـاة الطبيعـة التـى خلقهـا اللـه لتقـدم الخربات 

التـى يسـتمتع بهـا اإلنسـان إلشـباع حاجاتـه األساسـية التـى ركبهـا اللـه فيه.  فقـد قال تعـاىل «وإذ 

إستسـقى مـوىس لقومـة فقلنـا أرضب بعصـاك الحجـر فإنفجرت إثنتى عـرش عينا قد علـم كل إناس 

مرشبهـم كلـوا وإرشبـوا مـن رزق اللـه وال تعثـوا ىف األرض مفسـدين» سـورة البقرة اآليـة ٦٠.  وهو 

تعـاىل القائـل «الـذى جعـل لكم األرض فراشـا – والسـامء بناء وأنزل من السـامء مـاء فأخرج به من 

الثمـرات رزقـا لكـم، فـال تجعلـوا الله أنداداً وأنتـم تعملون» البقـرة، اآلية ٢٢.  ذلـك يعنى أن هناك 

دورة مكتملـة بـني الطبيعـة واإلنسـان، الطبيعـة لديهـا قابليـة إنتـاج املـواد التـى تشـبع الحاجـات 

اإلنسـانية، إبتـداء مـن املـواد املعنويـة كالزمـن مثـالً، وحتـى املـواد ذات الطبيعـة املاديـة كصنوف 

الثـامر واملنتجـات املوجهـة إلشـباع حاجـات اإلنسـان.  واإلنسـان ىف املقابـل عليـه أن يجـد ويجتهد 

ليحصـل عـىل منتجـات الطبيعة، يشـبع بهـا حاجاته إما بصورة مبـارشة أو بصورة غري مبـارشة وأثناء 

ذلـك فهـو يبنـى أو يؤسـس العمـران البـرشى، وهـو مـا يعنـى أن مضامـني الكـون كـام خلقـه اللـه 

إنتاجـى كـام هـو إسـتهالىك، سـواء كان هـذا اإلسـتهالك رضورى أو كـامىل أو ترىف.  
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 إرتباطـا بذلـك فـإذا إتجـه اإلنسـان إىل اإلسـتهالك فقـط دون االنتـاج، أو إتجـه إىل اإلنتـاج 

فقـط دون اإلسـتهالك، فـإن ىف ذلـك إخـالل بدائـرة اإلنتـاج واإلسـتهالك، بـني الطبيعـة واإلنسـان.  

وذلـك يعنـى أن اإلتجـاه إىل اإلنتـاج أو اإلسـتهالك الفائـض يعنـى إخـالل بحالة الطبيعـة ومتطلبات 

إجتـامع البـرش ذاتهـا.  فـإذا تأملنا األوضاع الحاليـة عىل الصعيد العاملى فسـوف نجد أن املجتمعات 

املتقدمـة أرسفـت يف عمليـة اإلنتـاج فيهـا، بحيـث ظهر مصطلح إنتـاج الجملـة (٥٠).   ومن ثم فقد 

كان من الطبيعى أن تعمل عىل ترصيف هذه السـلع املنتجة وفتح األسـواق وتوسـيعها لتسـتوعب 

هـذه السـلع، وذلـك حتـى تطل عجلـة اإلنتـاج دائرة. ولتحقيق إسـتهالك السـلع ىف األسـواق قامت 

جهـود اإلعـالن واإلعـالم وتكنولوجيـا املعلومـات، للرتويـج إلسـتهالك السـلع، ونتيجة لذلـك تبلورت 

ثقافـة اإلسـتهالك.  وهـى الثقافـة التـى يتم عىل أساسـها وإسـتناداً إىل قيمها وأغراءاتها،  تتم تنشـئة 

الشـباب وفـق نوعيـة حيـاة ملؤها اإلسـتهالك، الذى قـد يأخذ صـوراً عديدة. 

 مـن صـور اإلسـتهالك الشـائعة والضـارة بالشـباب إسـتهالك الزمـن «فالوقـت مـن ذهب» 

و «الوقـت كالسـيف إن مل تقطعـه قطعـك»،  ىف هـذا الصـدد ينبغـى أن ينفـق الشـاب وقته بصورة 

إنتاجيـة، ويتحقـق ذلـك إذ هو قـد أنفق وقته ىف مامرسـات مفيدة، كالتدريـب العمىل ىف تخصصه، 

حتـى ولـو بـدون أجـر.   فلو كان متخصصا ىف دراسـته الجامعية ىف أى تخصـص، فليحاول أن يلتحق 

بإحـدى املؤسسـات خـالل العطلة الصيفية التى تكسـبه بعـض املهارات الواقعية إىل جانب دراسـته 

النظريـة.  أو أن يحـاول أن يكتسـب مهارات أخرى يدرك أن سـوق العمـل يحتاجها.  ومن الرضورى 

أن يتـدرب عليهـا كأعـامل الكومبيوتـر أو الربمجيـات، أو أى أعامل أخرى، بغض النظـر عن طبيعتها، 

إذ ينبغـى أن يتحـىل الشـباب بدرجـة عاليـة مـن املرونـة ىف هـذا الصـدد.  عـىل هـذا النحـو فـإن 

الشـاب يسـتفيد مـن الوقـت والزمن، مبا يسـاعد عـىل تطوير ذاتـه وقدراته. 

ميكـــن للشـــباب أيضـــا أن ينفقـــوا وقتهـــم أيضـــا فيـــام هـــو مفيـــد ىف القـــراءة 

، فالقـــراءة مـــن شـــأنها أن تطـــور قـــدرات اإلنســـان ومداركـــه، وميكـــن أن تتنـــوع  مثـــالً

ــة  ــراءات املتخصصـ ــان إىل القـ ــال اإلنسـ ــع خيـ ــى توسـ ــة التـ ــراءات األدبيـ ــن القـ ــراءة، مـ القـ



٣٤٥ الشباب بني التطرف  والعنف

التـى تتصـل بإهتاممـات اإلنسـان وتخصصـه.  وللقـراءة أهميـة أخـرى لكونهـا تنـزع اإلنسـان مـن 

ثقافـة الصـورة السـطحية وغـري العميقـة، وتدفعـه بإتجـاه ثقافـة الكلمـة التـى تتميـز بالعمـق 

وتسـتنفر التأمـل. وعـىل الشـاب أن يراعـى أن يقسـم وقتـه بـني القـراءة، التـى ينبغـى أن تكـون 

فعـالً إنتاجيـا، مبعنـى أن يعتربهـا وسـيلة لتوسـيع مداركـه ومعارفـة.  وقـد فعلـت الدولـة خـرياً إذ 

روجـت ملـرشوع القـراءة للجميـع، وهـو املـرشوع الـذى يطـرح الكتـاب بأسـعار رخيصـة ىف متناول 

غالبيـة النـاس، بحيـث يحافظون من خـالل إقتنائه، عىل تطويـر قدراتهم وإمكانياتهـم وقضاء وقت 

فراغهـم بصورة سـوية وسـليمه. 

باإلضافـة إىل ذلـك فـال بـد أن نطـور وعـى الشـباب مبـا يجعلـه عضـوا فعـاالً ىف املجتمـع، 

بـأن يـروج  اإلعـالم للثقافـة العقالنيـة وثقافـة الفاعليـة واالنتـاج، كـام ينبغـى أن تؤكـد التنشـئة 

اإلجتامعيـة عـىل ذلـك. حيـث التأكيـد عـىل رضورة تبنـى ثقافـة اإلنتـاج وليـس ثقافـة اإلسـتهالك، 

وهـى الثقافـة التـى تذهـب إىل إمكانيـة أن نشـبع حاجاتنـا عنـد مسـتوى الرضوريـات األساسـية، 

وقـدر مـن الكمليـات.  بإعتبـار أننـا أوال ىف بلد فقـري، ال يالمئـة أن تتدفق مدخرات أبنائـه ىف قنوات 

اإلسـتهالك،  كذلـك يالئـم شـبابنا أن ال يكـون مسـتهلكا، يدخـر مـوارده املحـدودة ملـا هـو مفيـد. 

وعلينـا أن نـدرك أن الـرشة اإلنسـاىن بـال حـدود إذا تـرك اإلنسـان العنان لـه،  فإنه قد ينحـدر بنا إىل 

عـامل الحيـوان.  ومـن ثم فعىل الشـاب أن يتـرصف مبنطق اإلنسـان اإلقتصادى الذى يتميز بالسـلوك 

الرشـيد، والـذى يقـدم األهـم عىل املهـم، والذى يـدرك املنفعة الحدية لكل ما يشـرتية أو يسـتهلكه 

   .(٥١)

سادساً: نحو سياسة إجتامعية ملواجهة التطرف واألرهاب

 إسـتناداً إىل العوامـل واألسـباب التـى عرضنـا لها، والتى تسـبب إتجاه الشـباب إىل التطرف 

والعنـف واإلرهـاب، فإننـا ىف هـذه الفقرة نقرتح بعض السياسـات واإلجراءات التى ميكن أن تسـاعد 

ىف دمـج الشـباب ىف املجتمـع.   بحيـث يرتبطون به عضويا، وال يكونوا عرضة لإلنخراط ىف سـلوكيات 

التطـرف، أو إلسـتهوائهم بواسـطة أى مـن الجامعـات الدينيـة املتطرفـة، وإسـتناداً إىل ذلـك نطـرح 

عـدة سياسـات وأسـاليب ملواجهة التطرف عند الشـباب.
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ويتمثـل البعـد األول يف السياسـة االجتامعيـة للمواجهـة يف رضورة محافظـة الدولـة عـىل 

سـيادتها وإسـتقاللها، وذلـك يرجـع إىل أننـا نعيـش ىف عـامل تشـكل املصالـح فيـه «البوصلـة» التـى 

تضبـط تحـرك الـدول عـىل سـاحته، وحتـى تصبـح الدولـة قويـة ىف نظـر مواطنيهـا فـإن عليهـا أن 

تحافـظ عـىل كيانهـا ومواردهـا.  وأن ال تجعـل مـن نفسـها موضـع إبتـزاز مـن دول أخرى، تسـتغل 

اإلتصـال بإحـدى جامعاتهـا، أو تعمـل عـىل تأليـب جامعاتهـا عـىل بعضهـا البعـض، وىف قلـب هذه 

الفـوىض تتدخـل ىف شـئونها، وتهـدر إسـتقاللها.  وحتـى تحقـق الدولـة إحتوائهـا ملواطنيهـا، وعـدم 

خروجهـم عليهـا، فـإن عليهـا أن تتـرصف مع مواطنيها عىل أسـاس من إحـرتام مبـدأ املواطنة، حيث 

ال تفـرق بـني مواطنيهـا عـىل أسـاس مـن تبانياتهم اإلثنيـة.  فالجميع ىف الوطن سـواء، كـام عليها أن 

تؤكـد عـىل مبـدأ الوحـدة ىف التنوع، بحيـث تؤدى مثل هذه االجراءات إىل سـد الثغـرات التى ميكن 

أن تسـتغلها الـدول األخـرى للتدخـل ىف شـئونها، وتأليـب جامعاتهـا عـىل بعضهـا البعض. 

ويؤكـد البعـد الثـاين عـيل رضورة إشـباع الدولـة لحاجات مواطنيهـا ، ففى عـرص الفضاءات 

املفتوحـة، مل يعـد باإلمـكان إبقـاء الدولـة عـىل مواطنيهـا محرومـني من إشـباع حاجاتهم األساسـية، 

دون توقـع ردود فعـل سـلبية مـن جانبهـم، ذلـك يرجـع إىل أن الفضائيـات تنقـل إليهـم نوعيـة 

الحيـاة القامئـة ىف املجتمعـات األخـرى.  بحيـث يـؤدى قيـام املواطنـني مبقارنـة نوعيـة الحيـاة التى 

يعيشـون ىف إطارهـا، بنظائرهـا ىف املجتمعـات األخـرى، إىل أن تكـون املقارنـة ىف الغالـب لغري صالح 

الدولـة العاجـزة عـن إشـباع الحاجـات املختلفـة ألبنائهـا.  األمـر الـذى يخلـق فجـوة بينهـام وبـني 

مواطنيهـا، إذ أنـه عـىل سـاحة الحرمـان مـن إشـباع الحاجـات األساسـية تنمو املشـاعر السـلبية بني 

املواطنـني والدولـة، وتشـكل إطـاراً خصبـا لنمـو وتكاثـر الجامعـات املضـادة للدولـة، ومـن بينهـا 

جامعـات التطـرف واإلرهـاب والعنـف.  لذلـك من الـرضورى أن تعمـل الدولة القوميـة عىل تطوير 

السياسـات، التـى توفـر الحـد األدىن إلشـباع الحاجـات األساسـية ملواطنيهـا، حتى ال يصبـح حرمانهم 

هـو الظـرف الـذى يجعلهـم عرضـه لتجنيدهـم مـن قبـل هـذه الجامعات. 
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ويتصـل البعـد الثالـث للسياسـة االجتامعيـة للمواجهـة بـرضورة اإلهتـامم بالرتبيـة الدينية 

واألخالقيـة للشـباب، وىف هـذا اإلطـار مـن الـرضورى أن نعيـد النظـر ىف نظمنـا التعليميـة، بحيـث 

نجعـل مـادة الديـن مـن املقـررات األساسـية التـى يتعلمهـا الطفـل ىف املراحـل التعليميـة قبـل 

الجامعيـة، والشـباب ىف املرحلـة الجامعيـة.   بحيـث نـرىب أبناءنا عـىل قيم دينية وسـطية ومعتدلة، 

تتيـح لهـم أن يفهمـوا الديـن ىف أصولـة الصحيحـة واملرنـة وغـري الجامـدة،  بحيث يسـاعدهم ذلك 

عـىل الوقـوف ىف مواجهـة آيـة جامعـات دينيـة متطرفـة، تشـوه الديـن وتنحـرف بـه.  بـل إننا نجد 

أن هـذا التعليـم الدينـى املعتـدل سـوف يوفـر الفهـم املالئـم والصحيح للديـن، بحيـث يتمكن من 

حصـار الفكـر الدينـى املتطـرف.  حتـى مينعـه مـن اإلنتشـار. وذلـك ألن إنتشـار التطـرف الدينـى، 

أحيانـا مـا يكـون بسـبب جهـل املسـتمع أو املتلقـى بقيـم الديـن ومبادئـه، ولذلـك فـإن التوعية أو 

التعريـف بصحيـح الديـن سـوف يفـوت الفرصـة عـىل الجامعـات املتطرفة. 

باإلضافـة إىل ذلـك مـن الـرضورى أن نعمـل عـىل تطويـر الدعـوة الدينيـة التـى يقـوم بهـا 

الدعـاه، فالديـن ليـس تخويفـاً مـن النار وال ترغيبـا ىف الجنة فقط، وإمنا هـو إىل جانب ذلك تعريف 

بشـئون الحيـاة، وتوجيـه ألسـلوب اإلرتقـاء بحياتنـا، وأن ىف ذلـك تفعيـل لقيـم الديـن ومبادئـه.  

باإلضافـة إىل ذلـك فإنـه عـىل الدعـوة الدينيـة ىف املسـاجد مثـالً، أن تناقـش مسـائل وقضايـا يوميـة 

وحياتيـة، مثـل نظافـة الشـارع واإلهتـامم باملؤسسـات العامـة والطرق العامـة واملواصـالت العامة. 

وكذلـك عـىل الدعـاة أن يوضحـوا للبـرش اهميـة أن يكونـوا متسـامحني مع اآلخـر، وعـىل الدعاة أن 

يدربونهـم عـىل األخـالص واإلتقـان ىف العمـل،  وكذلـك اإلنضبـاط ىف العمـل بحيـث تتـرسب قيـم 

الديـن ومبادئـه لتنظيـم الحيـاة اليوميـة للبـرش.  كذلـك مـن الـرضورى أن يوضـح الدعـاة معنـى 

التطـرف بالديـن، وأن يـربزوا أن ذلـك جرميـة ىف حـق الديـن أو إنحـراف بـه، وأن التطـرف ليس من 

الديـن ىف شـئ.  ذلـك يتحقـق إذ تبنـى األزهـر الرشيف دعـاوى التجديد الدينى، سـعيا وراء تفسـري 

الديـن، مبـا يجعلـه قـادراً عـىل التعامـل مع مشـكالت الحيـاة اليومية للبـرش، ففهم الديـن الصحيح 

يشـكل بـال شـك عائقـاً أمـام إنتشـار التطـرف ىف املجتمع. 
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باالضافـة إيل ذلـك فإنـه مـن الـرضوري فتـح قنـوات املشـاركة واسـعة، إذ  مـن الـرضورى 

أن تفتـح قنـوات املشـاركة واسـعة أمـام الشـباب، بـل أنـه مـن الـرضورى أن ندربهم عىل املشـاركة 

السـليمة.  ويبـدأ تدريبهـم ىف املراحـل التعليميـة مـا قبـل الجامعـة، إضافـة إىل املرحلـة الجامعيـة، 

وميكـن أن يتحقـق ذلـك بوسـائل عديـدة.  من هذه الوسـائل أن نعيد إحياء صيغـة األرس الجامعية، 

حيـث ميكـن أن تتشـكل األرس بواسـطة الطـالب وريـادة أحـد األسـاتذة. حيـث يجتمعـون معـا 

ويتدربـون عـىل اسـلوب املشـاركة ىف الحـوار حـول موضـوع معـني، وكذلـك أسـلوب إتخـاذ القـرار.   

يضـاف إىل ذلـك مـن الـرضورى اإلهتامم باإلتحادات الطالبيـة، وأن تكون املشـاركة فيها وفق معايري 

سـليمة، كـام أنـه مـن املهـم أن تتميـز إنتخاباتهـا بالنزاهـة والشـفافية،  وذلـك حتـى نـدرب ابناءنا 

وفـق املعايـري الصحيحـة للمشـاركة.  باإلضافة إىل ذلك من الرضورى أن تسـعى األحـزاب اإىل تجنيد 

الشـباب ىف عضويتهـا، وعقـد النـدوات واملحارضات التى تطـور وعيهم فيام يتعلق باملشـاركة.   كام 

تعقـد النـدوات واملحـارضات لتوعيتهم بصـورة موضوعيـة مبختلف القضايـا اإلقتصادية والسياسـية 

واإلجتامعيـة التـى يواجههـا املجتمـع، والتـي ينبغـى أن تنـال إهتاممهـم، بحيـث تسـاعد كل هـذه 

اإلجـراءات ىف بنـاء رشيحـة من  الشـباب امللتزم بقضايا وطنـه واألكرث إرتباطا بهـذا الوطن، واألعمق 

إنتـامءاً له. 

إيل جانـب ذلـك مـن املهم تطوير اآلداء اإلعالمى، وىف هذا اإلطـار علينا أن نؤكد عىل اإلعالم 

امللتـزم بـرتاث وهويـة مجتمعـه وأمتـه.  وإذا كان من الصعب علينـا أن نتحكم ىف اإلعـالم الخارجى 

وتأثـريه عـىل شـبابنا، فليعمـل إعالمنا عـىل دعم الضمري الداخىل لشـبابنا.   حتى ميتلـك درعاً أخالقياً 

يحميـه مـن اإلنحـراف، كـام يحميه من السـقوط ىف براثن التطـرف.  وىف هذا اإلطار مـن املمكن أن 

يبدع ويذيع اإلعالم األعامل الدرامية، التى تتضمن عديد من القيم واملبادئ األخالقية السـوية، التى 

تسـاعد ىف بناء الضمري األخالقى والدينى السـليم والصحيح، بحيث يشـكل هذا الضمري درع يحمى 

الشـباب من التطرف.  كام أن عىل اإلعالم أن يوضح بصورة غري مبارشة أن التطرف يعد خروجاً عىل 

الدين، وبذلك تصبح الرتبة املرصية تربة غري صالحة لنمو التطرف الدينى.  ذلك باإلضافة إىل توجية 
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األعـامل الدراميـة، التـى تعالـج التطـرف والجامعـات املتطرفـة بصـورة غـري مبـارشة، حتـى يقتنـع 

الشـباب بإنحـراف التطـرف الدينـى، بإعتبـاره جرمية ويجندوا أنفسـهم ملحاربتـه.  باإلضافة إىل ذلك 

مـن الـرضورى أن تلعـب مؤسسـة األزهـر الرشيـف دوراً محوريـا من خـالل اإلعالم، بإتجـاه توضيح 

أن التطـرف الدينـى خروجـا عـىل الديـن، ومـن ثـم فهـو مدمـر للديـن مثلام هـو مدمـر للمجتمع، 

إضافـة إىل تدمـريه للمتطرفني أنفسـهم. 

ذلـك يعنـى أنـه مـن الـرضورى أن يبـذل اإلعـالم دوراً أساسـيا ىف تنشـئة الجامهـري، حتـى 

يؤسـس بيئـة غـري مواتيـة لنمـو اإلرهـاب، وىف نطـاق ذلـك مـن الـرضورى أن يعمـل اإلعـالم عـىل 

التنشـئة األخالقيـة للمجتمـع.  وكذلـك أن تؤكد برامجه عىل تنشـئة املواطنني تنشـئة دينية وسـطية 

بحيـث تـؤدى هـذه التنشـئة األخالقيـة والدينية الوسـطية، إىل قطـع الطريق أمام منـو أية جامعات 

دينيـة متطرفـة او إرهابيـة، ألن الجامهـري سـوف تكون واعية بدينها الوسـطى املعتـدل.  يضاف إىل 

ذلـك فإنـه مـن الـرضورى أن يراعـى اإلعـالم أن ال يـرض بالقيـم اإلجتامعيـة واألخالقيـة، عـن طريق 

بعـض املـادة اإلعالميـة التـى تتضمـن قـدر مـن اإلباحيـة، حتـى ال يسـتنفر ذلـك اخـالق الجامهري.  

إىل جانـب ذلـك فإنـه مـن الـرضورى أن يعمـل اإلعـالم ىف إتجـاه تطويـر وعـى الجامهـري بالقضايـا 

اإلجتامعيـة والسياسـية واإلقتصاديـة العامـة، واملشـكالت والصعـاب التـى يواجههـا املجتمـع، حتى 

يكـون أفـراد املجتمـع عـىل وعـى بهـا.  فذلـك مـن شـأنه أن يربطهـم مبجتمعهـم، مبـا يجعـل منهم 

بيئـة غـري مواتيـة لإلرهـاب، كام هى غـري آمنة بالنسـبة لإلرهابيني الذيـن قد يرتكبون أفعاال سـلبية 

ىف حـق الجامهري. 

ومـن الـرضوري توليـد فـرص عمل للشـباب، وذلـك  لقطع الطريـق عىل جامعـات التطرف 

الدينـى والعنـف، وإرتباطـا بذلك مـن الرضورى العمل ىف إتجـاه توليد فرص عمل للشـباب، بخاصة 

خريجـى الجامعـات، وميكـن أن نحقـق ذلك من خـالل ثالثة أبعـاد.  البعد األول التوسـع ىف ميزانية 

الصنـدوق اإلجتامعـى لزيـادة إقـرتاض الشـباب لبنـاء املرشوعـات الصغـرية، وحتى نحقـق إحتاملية 

النجـاح فإنـه مـن الـرضورى أن يعمـل الصنـدوق عـىل تشـكيل لجنـة تتـوىل إقـرتاح املرشوعـات، 
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التـى ميكـن أن يؤسسـها الشـباب، وتقـوم بدراسـة الجـدوى لهـا.  بحيـث يختـار الشـباب مـن بـني 

هـذه املرشوعـات مـا يناسـبة، ذلـك باإلضافـة إىل عقـد دورات للشـباب الذيـن سـوف يسـند إليهم 

القيـام مبرشوعـات، تتعلق بدراسـة الجـدوى، أو بتدريبهم عـىل االجراءات لنجاح هـذه املرشوعات، 

أو حـول أفضـل أسـاليب التسـويق،  حتـى يقـوم الشـباب بهـذه املرشوعـات، وهنـاك إحتـامل كبري 

لنجاحهـم ىف ذلك.

باإلضافــة إىل ذلــك ميكــن أن تتأســس منظــامت غــري حكوميــة تتــوىل تطويــر فــرص عمــل 

للشــباب مــن خــالل مرشوعــات يعملــون بهــا، مثــالً منظمــة أهليــة ملحــو األميــة، وميكــن تتــوىل 

املنظمــة محــو األميــة بامليزانيــة املرصــودة لذلــك مــن قبــل الدولــة، وىف ذات الوقت تقوم بتشــغيل 

الشــباب ىف هــذا املجــال.  وإذا كانــت نســبة األميــة ىف مــرص نحــو ٣٠٪-٤٠٪، فنحــن امامنــا عــدة 

ســنوات بهــذه األســلوب، نضمــن خاللهــا توفــري فــرص عمــل لهــؤالء الشــباب.   ذلــك باإلضافــة إىل 

أنــه مــن املمكــن أن تقــوم املنظــامت غــري الحكوميــة ببعــض املرشوعــات التــى متــول مــن قبــل 

الهيئــات الدوليــة، أو متــول بواســطة الصنــدوق اإلجتامعــى، إضافــة إىل تربعــات مــن رجــال األعامل،  

بحيــث تؤســس هــذه املنظــامت غــري الحكوميــة  املرشوعــات لتوفــري فــرص عمــل للشــباب.  

ــات  ــيس املرشوع ــاص إىل تأس ــاع الخ ــه القط ــرضورى أن يتج ــن ال ــك م ــة إىل ذل باإلضاف

ــة الصينيــة ىف هــذا  ــة اليابانيــة والتجرب ــة، وميكنــة ىف هــذا اإلطــار دراســة التجرب الكثيفــة العامل

الصــدد.   حيــث إمكانيــة اإلســتفادة مــن التوســع ىف االســتفاده مــن العمــل باملنــزل، أو العاملــة 

املؤقتــة للقيــام ببعــض األعــامل املؤقتــة نظــري مكافــأة بالقطعــة. يضــاف إىل ذلــك مــن الــرضورى 

أن يبحــث القطــاع الحكومــى عــن حلــول مبدعــة للقيــام مبرشوعــات العاملــة الكثيفــة، والقــادرة 

ــرضورى  ــن ال ــك م ــب ذل ــة.  إىل جان ــن البطال ــاىن م ــذى يع ــباب ال ــات الش ــتيعاب طاق ــىل إس ع

أن تنشــط وزارة القــوى العاملــة بعقــد اإلتفاقيــات مــع الــدول األفريقيــة- وليــس الرتكيــز فقــط 

ــل  ــث نعم ــا.  بحي ــة ىف إطاره ــة املؤهل ــة الجامعي ــغيل العامل ــة تش ــج- إلمكاني ــىل دول الخلي ع

مــن كل إتجــاه عــىل محــارصة ظاهــرة البطالــة بــني الشــباب، حيــث يــؤدى توفــري فرصــة 
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العمـل والدخـل إىل توفـري مـا يشـبع الحاجـات األساسـية للشـباب ومـا يسـاعده عىل قيـادة نوعية 

حيـاة إنسـانية ومالمئـة تشـكل درعاً حاميا لـه من التطرف أو اإلسـتهواء من قبل الجامعـات الدينية 

املتطرفة. 

إضافـة إيل ذلـك ينبغـي محاربـة الفسـاد واإلنحـراف، إذ أنـه  كـام أرشت يعـد الفسـاد مـن 

أهـم الوسـائل التـى تعمـل بإتجـاه تدمري رأسـامل املجتمـع، وبالتاىل فهو يسـاهم بشـكل غري مبارش 

ىف عـدم متكـني الدولـة من إشـباع الحاجات األساسـية ملواطنيهـا.  باإلضافة إىل أن الفسـاد وغريه من 

الظواهـر اإلنحرافيـة ذات الطبيعـة السـلبية، التـى قـد تنتـرش ىف املجتمـع، تلعـب ىف الغالـب دوراً 

ىف إسـتفزاز أو إسـتنفار مظاهـر اإلحتجـاج اإلجتامعـى، وأبرزهـا األفعـال والسـلوكيات ذات الطابـع 

اإلرهـاىب.  ولذلـك فإنـه لـىك تحقـق الدولة إسـتقرارها، فإنهـا ينبغى أن تحـارب كل مظاهر الفسـاد 

والرشـوة واإلنحـراف عـىل سـاحتها،  بحيـث يسـاعدها ذلك من ناحيـة عىل منع الظروف واألسـباب 

التـى تـؤدي إيل تفجـري العنـف واإلرهـاب عـىل سـاحتها.  إضافـة إىل أنها مـن ناحية أخـرى متنع أى 

تعاطـف جامهـريى مـع هذه الجامعـات، حيث تتحول الجامهـري إىل بيئة معادية لهـذه الجامعات، 

ألن أفعالهـا سـوف تبـدو غـري منطقيـة وغـري عقالنيـة من وجهـة نظر املجتمـع حينئذ.

وأخـريا ينبغـي تضافـر الحـوار والـردع،  فيـام يتعلـق بالتعامـل مـع الجامعـات املتطرفة، يف 

هـذا اإلطـار فإنـه مـن الـرضورى أن نبـذل الجهـد لتوعيـة الجامعات املتطرفـة، خاصة تلـك التى تم 

القبـض عليهـا بسـبب حـوادث عنـف وتطرف شـاركوا فيها، وذلك من خـالل الحوار الجـاد مع هذه 

الجامعـات حـول مختلـف القضايـا التـى سـببت تطرفهـم.  إضافـة إىل توضيـح موقـف الديـن مـن 

هـذه القضايـا، وذلـك لـىك نوضـح فهـم طبيعـة الدين املرنـة املتسـامحة املعتدلـة والوسـطية.  وأن 

التطـرف أبعـد مـا يكـون عـن الديـن، وأن الديـن يرفضـه، وأن لنـا ىف رسـول الله أسـوة حسـنه، فهو 

صـىل اللـه عليـه وسـلم مل يكـن متطرفـاً، وال جامداً وال فـظ غليظ القلـب، وأن ما يفعلـه املتطرفون 

هـو خـروج عـن صحيـح ال دين. 

ـــم  ـــى لعودته ـــم يكف ـــرادع له ـــارم وال ـــإن العقـــاب الص ـــم، ف ـــوار معه ـــع الح ـــإذا مل ينف ف

إىل جـــاة الصـــواب، فـــإذا إتفقنـــا عـــىل أن التطـــرف الدينـــى مـــرض يصيـــب املجتمـــع، 
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فإنـه مـن الـرضورى العـالج، حتـى ولو كان العـالج جراحيا وبالعقـاب.  حيث ميكـن أن يلعب الردع 

دوراً ىف إرجـاع املتطرفـني إىل جـادة الصـواب، بـل ودفـع اآلخريـن الذيـن لديهـم القابليـة للتطـرف، 

بإتجـاه عـدم اإلنخـراط ىف الجامعا الدينيـة املتطرفة.      

ذلـك يعنـى أنـه مـن الـرضورى أن يكـون القانـون صارمـا ىف مواجهـة مرتكبـى األفعـال 

اإلجراميـة، سـواء مرتكبـى هـذه األفعـال أو املتعاونني معهـم، أو الذين لديهم معلومـات عنهم، ألن 

أفعالهـم تـرض بأمـن الوطـن، واإلعتـداء عـىل الوطـن جرميـة.  باإلضافـة إىل ذلك فإنه مـن الرضورى 

أن تعمـل األجهـزة األمنيـة مبنطـق الوقايـة، مبعنى ان تسـعى ىف األوقات التى ال ترتكـب فيها أفعال 

إجراميـة أو إرهابيـة، بإتجـاه التعـرف عـىل الشـبكات اإلرهابيـة لوأدها قبـل إرتـكاب أفعالها، حتى 

تعمـل عـىل إجهـاض هـذه الشـبكات، وتجهض معهـا األفعـال اإلرهابيـة املحتملة. 
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